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Ve středu 10. dubna byl těsně po poledni vedením 
města iniciován netradiční výlet. Nešlo o žádný 
rozmar, ale o součást otevření dopravního termi-
nálu Nové Město na Moravě. Této instruktážní 
cesty se kromě starosty a místostarosty našeho 
města zúčastnil i hejtman Kraje Vysočina Jiří Bě-
hounek se svými náměstky, ale i autor projektu 
brněnský archi-
tekt Jakub Kynčl. 
Před dopravním 
terminálem byly 
připraveny pro 
všechny zmiňo-
vané, i další dvě 
desítky pozva-
ných hostů, dva 
autobusy z 50. 
a 70. let minulé-
ho století. Jejich 
trasa částečně 
suplovala trasu 
budoucí novo-
městské hro-
madné dopravy, která historicky poprvé vyjede 1. 
ledna 2014. Díky tomu najde přestupní terminál 
plné využití. Po cestě si bylo možné všimnout 
i nového přejezdu u nemocnice, cílem se však sta-
la železniční zastávka, kde celá výprava nasedla 
do pravidelné vlakové linky a vydala se zpět k vla-
kovému nádraží. Zde již byl oficiálním přestřiže-
ním symbolické pásky dopravní terminál otevřen. 
Jeden z účastníků cesty, generální ředitel firmy 
Zdar Richard Latislav, nešetřil slovy chvály: „Vy-

budovaný dopravní terminál naplňuje požadavky 
moderního uzlu veřejné dopravy – ať již možností 
snadného přestupu mezi více dopravními módy 
(vlak, bus, auto), bezbariérovým zázemím pro 
cestující nebo nainstalovaným elektronickým 
informačním systémem. Výstavbu terminálu po-
važuji za významný krok pro zlepšení komfortu 

c e s t u j í c í c h , 
a tím i celkové 
zvýšení atrak-
tivity veřej-
né dopravy.“ 
Projekt za 19 
milionů korun, 
z  čehož 12,6 
milionu tvo-
řila evropská 
dotace, zahr-
noval nová 
a u t o b u s o v á 
státní, od-
stavná místa 
pro autobusy 

i 33 nových parkovacích míst. Rekonstrukce 
se dočkala i silnice, veřejné osvětlení a přibyly 
nové chodníky. Opravil se také prostor u auto-
busové zastávky u nemocnice, a to včetně stav-
by přístupového chodníku. Opravami prošlo 
i hygienické zázemí ve výpravní budově Českých 
drah. „Jde o zkvalitnění služeb pro lidi, kteří čas-
to využívají hromadnou dopravu, například při 
dojíždění do zaměstnání," uvedl novoměstský 
starosta Michal Šmarda.  pokračování na str. 5 

85. narozeniny 
Karla Daňka 
Lékař, mnohočetný lingvista, básník, histo-
rik, vědecky pracovník, propagátor turisti-
ky, žurnalista a především velký sportovec 
a milovník lyžování MUDr. Karel Daněk 
oslaví 28. května své 85. narozeniny. Redak-
ce Novoměstska společně s vedením města 
přejí panu Daňkovi do dalších let pevné zdra-
ví, životní elán a hodně spokojenosti. -red-

Výsledek hospodaření města: 
Schodek za rok 2012 je opět nižší 
Město pokračuje v trendu snižování schodků 
rozpočtu. Hospodaření Nového Města za rok 
2012 skončilo schodkem ve výši necelých 3,4 
milionu korun. Vedení radnice tak vychází vstříc 
svému cíli, jímž je zlepšení hospodaření města. 
Zatímco v letech 2009 a 2010 činily schodky 
více než 30 milionů korun, čísla za poslední dva 
roky jsou podstatně příznivější. Výsledek hospo-
daření za loňský rok dokonce překonal odhady. 
Drtivá většina úspor šla na vrub provozních 
výdajů města. Město výrazně ušetřilo za platby 
za energii, vodu, plyn, dále vznikla úspora na 
mzdových prostředcích a službách za telekomu-
nikace. Náklady se snížily u správy bytů ve vlast-
nictví města v privatizovaných domech a demo-
licí budovy bývalého JKP za kinem.  Na dobrém 

výsledku hospodaření se podílely také investice. 
Netknuta totiž zůstala investiční rezerva města 
stejně jako finanční rezerva na stavbu doprav-
ního terminálu. Bude trend snižování schodku 
pokračovat i letos? Přílišný optimismus novo-
městský starosta Michal Šmarda mírní. V letoš-
ním roce jsou totiž v rozpočtu plánovány akce, 
které jsou z části financovány dotacemi. Jde 
o přestavbu Centra Zdislava, pořízení bezdrá-
tového rozhlasu či revitalizaci veřejné zeleně. 
Město přitom musí veškeré dotační prostředky 
předfinancovat. „Výše schodku hospodaření je 
ve velké míře závislá na tom, kdy tyto dotační 
finanční prostředky budou městu poukázá-
ny na účet. Zda to bude ještě v letošním roce, 
nebo až v dalších letech,“ říká starosta. -mah-

Přehled hospodaření za roky 
2009-2012  
(v tis. Kč)
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Michal Šmarda: Zatím dobrý, ale vyhráno nemámeNové Město oslnilo otevřeností 

Názory zastupitelek na výsledky 
hospodaření města v roce 2012

Jiříkovice mají 
svůj znak

Zdislava má již 
zpevněné základy 

Složte znělku 
rozhlasu 

Bezpečné přechody

Ing. Ilona Komínková (ODS)
Ideální rozpočet obce je vyrovnaný nebo přebytkový. Za současné eko-
nomické situace je čím dál těžší takového rozpočtu dosáhnout. Vítám 
proto každou snahu o snížení schodku na minimum. V roce 2012 se po-
dařilo dosáhnout velice uspokojivého výsledku a lze jen doufat, že tento 
trend vydrží. Zároveň chápu, že vzhledem k velké plánované investici 
nebude možné udržet schodek v této výši i v dalším období. Pokud však 
jde o investici strategickou a dlouhodobě plánovanou, krytou z vlast-
ních finančních zdrojů města, není schodek ve větší výši na překážku. 
Rozpočet je tedy vždy otázkou priorit města. 

Věra Buchtová (KSČM)
S výsledkem hospodaření města za rok 2012 jsem jako občan Nového 
Města na Moravě spokojena. Ze schodkového rozpočtu se postupně od 
roku 2010 stává rozpočet téměř vyrovnaný. Navíc občané města mají 
díky „klikacímu“ rozpočtu výbornou příležitost sledovat všechno, co se 
s penězi města děje. Kam město investuje, za co a kolik platí v různých 
částech rozpočtu. Na otázku, zda by město mělo lépe hospodařit, lze říci 
jenom - vždycky je co zlepšovat.

Další zpravodaj

Jak jste spokojeny s konečným vyúčtováním za uplynulý rok?

Začátek dubna se nesl ve znamení ocenění pro 
naše město. V Hradci Králové byla vyhodnocena 
každoročně vyhlašovaná soutěž Zlatý erb. Od-
borná porota tu udělovala ceny za nejlepší inter-
netový počin ve veřejné správě. V kategorii nej-
lepší elektronická služba zvítězilo Nové Město na 
Moravě, a to díky otevřenosti, se kterou přistupu-
je k veřejným financím. Podrobný a zcela otevře-
ný rozklikávací rozpočet si získal sympatie porot-
ců a je podle nich příkladem férového přístupu 

radnice k veřejnosti. „Úspěch mě hodně potěšil, 
ale ještě více mě těší, že se v České republice po-
stupně daří přesvědčit veřejnou správu, že se dá 
hospodařit efektivně a otevřeně zároveň.“, ko-
mentoval novoměstský úspěch starosta Michal 
Šmarda, který Zlatý erb přebíral spolu s šéfem 
IT odboru městského úřadu Zbyňkem Greplem.  
Prostřednictvím oceněné služby a pomocí ně-
kolika málo kliků na internetu lidé snadno zjistí, 
zda město nakládá s penězi tak, jak má. -mah-

Místní část Jiříkovice se pyšní novým zna-
kem. Jeho návrh, který byl konzultován s  členy 
z Podvýboru pro heraldiku a vexilologii Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR, zpracoval 
Jaroslav Homolka z  Jam. Vychází z podoby 
nejstarší známé pečetě obce Jiříkovice z roku 
1667. Jedná se o modrý španělský štít, na kte-
rém je znázorněn zlatý včelí úl s černým vcho-
dem. Nahoře je provázen dvěma odvrácenými 
rozkřídlenými včelami letícími kosmo a šikmo 
k rohům štítu. Rada města schválila žádost 
o nový znak na své dubnové schůzi. -mah-

Stavební práce na Centru Zdislava opět pokro-
čily. Stavebníci již zvládli přeložit sítě a zpev-
nili základy budovy.  Objekt má také novou 
přípojku vody a elektřiny. Konečně začíná přát 
i počasí. Tím pádem by se mohly urychlit práce 
na přístavbě, ve které vznikne jídelna, rehabi-
litační místnost a cvičná kuchyně. Projekt je 
spolufinancován z evropského regionálního ope-
račního programu NUTS 2 Jihovýchod. -mah-

Stále otevřená je soutěž o novou znělku městské-
ho rozhlasu.  Návrhy lze odesílat na e-mailovou 
adresu soutez@nmnm.cz. Originální zvukový 
soubor musí být před odesláním e-mailem kom-
primován, neboli zazipován. Hodnoceny budou 
příspěvky, které bude možné přehrát. Dopo-
ručeny jsou příspěvky ve formátu zvukového 
souboru mp3. Délka dodaných příspěvků by 
neměla přesáhnout délku 20 vteřin. Přihlíženo 
bude také na to, zda znělka bude autorským po-
činem, či půjde pouze o tip již existující skladby. 
Pravidla soutěže počítají s úpravou autorských 
práv v  případě vítězství a také se zveřejněním 
jména autora vítězné znělky. Na vítěze soutěže 
čeká hodnotná cena v podobě notebooku. Uzá-
věrka soutěže je stanovena na 20. května. -mah-

Za bezpečné přechody „kopou“ radní i v letoš-
ním roce. Projekční přípravy se budou týkat pře-
chodů u Penny Marketu, u autosalonu Hyundai 
a u hlavního vchodu do nemocnice. Pozornost 
bude věnována i přechodu u „ Myší díry“. „Díky 
včasným přípravám si vytváříme prostor pro 
rychlou nápravu,“ říká místostarosta Nového 
Města Stanislav Marek. V  loňském roce byl 
opraven přechod pro chodce na Brněnské ulici 
a nově byly vybudovány přechody u prodejny 
Lidl a u firmy Roto na ulici Křičkova. -mah-

Současná rada města složená ze zástupců ČSSD, 
Nového směru, TOP 09, SNK pro obce a KDU-

-ČSL má za sebou poločas. Stěžejním úkolem 
radních bylo zlepšení hospodaření města. Poved-
lo se to? Jaké kroky a jaká rozhodnutí byla k tomu 
třeba učinit? Jaké jsou další plány vedení města? 
Čekají nás další změny? Na co se můžeme těšit 
a čeho se máme naopak obávat? Na to vše jsme 
se ptali starosty našeho města Michala Šmardy.

Jedním z hlavních závazků, se kterým jste šel 
do funkce, bylo odstranění schodku hospoda-
ření. První dva roky máte za sebou. Jak tuto 
dobu hodnotíte z hlediska snah o vyrovnaný 
rozpočet? 
Bez rozumného hospodaření by nemělo smysl 
plánovat cokoli dalšího. Proto bylo nutné upřed-
nostnit úspory před vším ostatním. Zdědili jsme 
deficitní hospodaření s ročním schodkem mezi 
30 a 35 miliony korun. Po dvou letech je drtivá 
část schodku odstraněna. Samozřejmě že i zá-
porný výsledek ve výši 3,4 milionu korun je ne-
příjemný. Na druhé straně je fakt, že v minulém 
roce jsme nesli tíhu projektu Dyje, dopravního 
terminálu a podpory investic v souvislosti s MS 
v biatlonu. 
Co všechno bylo třeba udělat, aby došlo ke 
stabilizaci?  Podaří se v budoucnu dosáhnout 
zcela vyrovnaného rozpočtu?
Úspory bylo třeba hledat hlavně v provozních ná-
kladech úřadu a městských organizací. Nebylo to 
vždy příjemné a řada lidí to těžce nese. Rád bych 
proto poděkoval všem úředníkům, kteří v pohodě 
zvládli přežít s nižším rozpočtem. A těm, kterým 
se to nedaří, bych rád popřál, aby to brzy zvládli. 
Pokud máme pro lidi v našem městě něco uži-
tečného udělat, musíme na to mít peníze. Pokud 
budeme stavět bazén a po něm i sportovní halu, 
pak nemůžeme počítat s vyrovnaným rozpočtem. 
Měli bychom ale hospodařit tak, aby jediným dů-
vodem schodku byly právě takovéto investice.
Město má za sebou úspěšné období. Událost 
číslo jedna letošního roku Mistrovství světa v 
biatlonu dopadla nad očekávání. Co všechno 
lze z toho nyní vytěžit? 
Mistrovstvím světa vyvrcholil neuvěřitelný ko-
lotoč příprav, staveb, jednání a práce desítek a 

stovek lidí. Chtěl bych ještě jednou poděkovat 
všem, kteří při tom pomáhali. Od šéfa organizač-
ního výboru po každého jednoho dobrovolníka a 
člověka ochotného nezištně pomoci. Ve vedení 
města jsme se jasně dohodli, že chceme investice 
nasměrovat tak, aby co nejvíce sloužily v budouc-
nu. A to se doufám podařilo. Byl bych rád, kdyby-
chom mohli říct, že Nové Město bude dlouhá léta 
jedním z důležitých světových center lyžování, 
biatlonu a cyklistiky. Stejně tak se snad staneme 
centrem přípravy vrcholových sportovců. Tradici 
máme, šikovné lidi a moderní areál taky, takže 
úspěchu nic nebrání.
Úspěšná byla loni řada  projektů města a za 
poslední rok se tu mnohé vybudovalo. Jste 
spokojený?
Největší radost mám z toho, že jsme přesvědčili 
odpovědné lidi o tom, že nám mají pomoci s ob-
novou železničních přechodů, vlakového nádraží 
a zastávky. Za úspěch považuji i opravené silnice 
v okolí města a nově vybudované nebo rekonstru-
ované přechody pro chodce. Hodně starostí nám 
nadělal projekt Dyje, zejména v Maršovicích a v 
Pohledci. Ale i ten snad nakonec dopadá dobře.  
Spokojený určitě nejsem, vždy se dá udělat víc a 
některé věci jsou i pokažené. Například nasvíce-
ní kašny se zatím moc nepovedlo. Některé věci se 
vlečou déle, než jsem doufal. Zkrátka k dokona-
losti ještě hodně chybí.

Ve městě se chystá stavba bazénu, Vysočina 
Aréna nadchla jak lyžaře, tak cyklisty. Zname-
ná to, že město sází na sportovní vyžití? 
Ano, Nové Město je městem sportu a na tom je 
třeba stavět. Za zvlášť atraktivní považuji propo-
jení světových závodů s maximální otevřeností 
pro veřejnost. A to by se nemělo týkat jen lyžování. 
Projekt single-tracků by měl do budoucna z No-
voměstska vytvořit jedno z nejlepších středisek 
pro milovníky horských kol. Ale sportovní vyžití 
není vše. Musíme stejně intenzivně podporovat i 
rozvoj kultury a společenského života. Organiza-
ce kulturních akcí je víc než cokoli jiného závislá 
na dobré vůli a nadšení lidí, kteří jsou ochotni 
něco pro své město dělat. A právě takové lidi se 
snažíme podporovat grantovým programem.
Naše město je v poslední době úspěšné v čer-
pání dotací. O jaké dotace se aktuálně hraje?
Dopravní terminál a kanály v rámci Dyje II už 

máme hotové, nyní běží Revitalizace zeleně a 
rozšíření Zdislavy. Právě z toho, že nás ROP Ji-
hovýchod podpořil ve snaze zlepšit zázemí pro 
klienty denního stacionáře Zdislava, mám nej-
větší radost. Brzy nás čeká bezdrátový rozhlas 
a naučné stezky. Zatím nevíme, zda budeme 
úspěšní se žádostí o evropské peníze na vybudo-
vání cyklistických single-tracků a chtěli bychom 
žádat i o dotace na výstavbu dalších sportovišť. 
Z evropských fondů bychom do budoucna rádi 
financovali i některé sociální projekty. 
Jak moc mohou do plánů mluvit občané měs-
ta? Jak důležitý je pro vás jejich názor? 
Snažím se získávat pro vedení města zpětnou 
vazbu od občanů všude, kde je to možné. Samo-
zřejmě, že jsou rozhodnutí, při kterých není mož-
né jít s většinou. V řadě případů však zjistíte, že 
většinový názor má velmi dobré opodstatnění. A 
nemusí být kvůli všemu hned ankety a  referen-
da, ono se stačí projít po městě a hned máte dost 
podnětů od lidí, které potkáte. 
Kromě názorů občanů je pro Vás jistě důležitá 
i podpora zastupitelů. Vám se podařilo sesta-
vit silnou koalici podporovanou devatenácti 
zastupiteli. To nebývalo v Novém Městě obvyk-
lé. Daří se udržet jednotu, nebo se už objevují 
spory?
Hádáme se už docela dost, ale myslím si, že větši-
nou je to ku prospěchu věci. Hledání společných 
řešení a kompromisů je vždy těžší než tupé válco-
vání menšiny většinou. Ale myslím, že docházet k 
závěrům, které mají širokou podporu, je rozum-
né a stojí to za to.
Nové Město získalo ocenění za klikací rozpo-
čet. Proč tolik prosazujete zveřejňování infor-
mací z radnice?
Myslím si, že všechno, co souvisí s penězi, které 
lidé zaplatili v daních, by mělo být veřejné. Když 
lidé vidí, co se s jejich penězi děje, pomohou nám 
s kontrolou toho, kde zbytečně utrácíme. A díky 
tomu zbude víc peněz na věci, které jsou užitečné. 
Zveřejníme i veškeré podklady k jednání zastupi-
telstva a ještě letos začneme zveřejňovat všechny 
smlouvy, které město uzavře. Od začátku roku 
by měly mít otevřené rozpočty i naše příspěvko-
vé organizace. Do budoucna bude možné vývoj 
rozpočtu komentovat a vyjadřovat se k němu. Byl 
bych rád, kdyby se v našem městě podařilo pro-
sadit i principy participativního rozupočtu. To 
znamená, že by se veřejnost vyjadřovala k jednot-
livým položkám a akcím již při přípravě rozpočtu 
a lidé by tak mohli pozitivně ovlivnit, jak bude 
město hospodařit.
Jaká témata v současnosti hýbou městem? 
Revitalizace zeleně a s ní spojené kácení a sázení 
stromů, budoucnost novoměstského kina, výstav-
ba bazénu, budoucnost nemocnice a dalších za-
městnavatelů. Není to lehká doba, lidé mají strach 
o práci a o budoucnost. Doufám, že se nám podaří 
udělat alespoň kousek práce pro to, aby budouc-
nost Novoměšťáků byla co nejlepší.                  -mah-

S jasnými cíli se ujal své práce starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda (ČSSD). Dlouhodobě zapracovat na rozpočtu, zvlád-
nout MS v biatlonu a dbát na rozvoj města.  V rozhovoru přiznává. že k dokonalosti ještě chybí hodně. 

Svoz komunálního odpadu o svátcích
Svoz komunálního odpadu bude v  době květno-
vých státních svátků upraven. Místo středy 1. a 8. 
května bude svoz odpadu proveden v náhradním 
termínu, a to ve čtvrtek 2. a 9. května. Denní po-
sun se týká ulic Školní, Žďárská, Palackého nám., 
Nečasova, Purkyňova, Mendlova, Pavlovova, 
Drobného, Mírová, Horní, Výhledy, Smetanova, 
Tyršova, Křenkova, Monseova, Hornická a Bu-

dovatelů. Vlastník svozové nádoby je povinen za-
jistit její přistavení ve večerních hodinách před-
chozího dne nebo v ranních hodinách svozového 
dne, nejpozději do 5. hodiny, a úklid nejpozději 
ve večerních hodinách svozového dne. Pokud 
nebude sběrná nádoba ke svozu přistavena v da-
ném termínu, bude vyvezena až při dalším řád-
ném svozu. Aleš Popelka, Marcela Kratochvílová 

Červnové vydání měsíčníku Novoměstsko bude 
mít uzávěrku ve středu 15. května 2013. Do dis-
tribuce se dostane nejpozději v pondělí 3. června 
2013. Své příspěvky a inzerci posílejte na inter-
netovou adresu zpravodaj@nmnm.cz nebo je 
můžete zanechat v kanceláři kulturního domu, 
v městské knihovně nebo v Horáckém muzeu. 
Textové příspěvky prosíme ne delší jak 20 řádků 
v textovém editoru velikosti písma 12. Případně 
dotazy směřujte na telefon redakce 601 592 013.
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Nové stromy na očích. Ve městě započala jejich výsadba Za teplo si připlatíme. Kvůli ceně zemního plynu 
Společnost Novoměstská teplárenská mění cenu 
tepla. Jeho zvýšení by se mělo projevit již v břez-
nových fakturách. Zatímco doposud lidé platili 
434 Kč/GJ, po zbývající část roku by to mělo být 
476 Kč/GJ. „Důvodem je zvýšení ceny zemního 
plynu,“ vysvětluje jednatel společnosti Milan 
Netrh. V našem městě dochází ke zvýšení ceny 
tepla po více než čtyřech letech, předtím jeho 
cena dokonce klesla. Teď si ovšem lidé připlatí. 
Kdo bydlí v rodinném domě, zaplatí přibližně 
o 1300 Kč ročně víc, a to podle velikosti 

a druhu budovy. V bytě se náklady za teplo 
mohou zvýšit přibližně o 1000 Kč korun ročně. 

„Nyní jsou náklady na topení a přípravu teplé 
vody pro rodinný dům přibližně 28 000 Kč ročně, 
což je srovnatelné nejen s náklady na zemní plyn, 
ale i na tuhá paliva, u jejichž spalování je daleko 
nižší účinnost,“ říká Netrh. Novoměstská ply-
nárenská v současnosti dodává teplo do okolo 
900 domácností. Dále vytápí místní školy nebo 
obchodní objekty. Zaměstnává 4 pracovníky 
a kromě toho spolupracuje s místními firmami. 

„Dáváme trvale práci dodavatelským firmám 
především v regionu v oblasti nákupu zboží 
i služeb. Za posledních několik let se jednalo 
o objem zhruba 5 milionů Kč,“ popisuje Netrh. 
Společnost v současnosti připravuje rozšíření 
internetových stránek pro zákazníky na sledo-
vání jejich spotřeby. Novoměstská tepláren-
ská byla založena jako společný podnik města 
a norské společnosti Cogen ASA v roce 1997, 
a to za účelem vybudování nové soustavy centrál-
ního zásobování teplem v Novém Městě. -mah-

Transparentní a úsporné nákupy města 
Nové Město na Moravě již třetím rokem usku-
tečňuje výběrová řízení zakázek malého rozsahu 
pomocí elektronického aukčního systému. Do 
elektronických aukcí se postupně zapojilo nejen 
město, ale i jeho příspěvkové organizace (zadá-
vání veřejných zakázek a jejich slučování včetně 
realizace je i součástí projektu Zvyšování kvality, 
efektivity a transparentnosti klíčových procesů 
a služeb Městského úřadu Nové Město na Mora-
vě spolufinancovaného z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost). Cíl této 
snahy byl přitom jasný. Nakupovat v rámci celého 

hospodářství města transparentně a úsporně. Ten-
to předpoklad se po dvou letech provozu e-aukcí 
ukázal jako správný. Za období od 4. čtvrtletí 2011 
a během celého roku 2012 byly v systému e-auk-
cí soutěženy veřejné zakázky v celkovém objemu 
zhruba 29,8 milionu korun. Na jednu zakázku 
bylo průměrně osloveno deset dodavatelů a cel-
kové úspory dosáhly takřka 4,3 milionu korun. 
V přepočtu to je úspora ve výši 14 % z objemu tímto 
způsobem soutěžených zakázek. Mezi nejčastější 
výběrová řízení, která byla realizována systémem 
elektronických aukcí, patří především stavební za-
kázky. Elektronické aukce a společné nákupy tak 

městu a jeho příspěvkovým organizacím pomáha-
jí výrazně šetřit finanční prostředky. Napomáhají 
také zvyšovat transparentnost uskutečňovaných 
nákupů za peníze daňových poplatníků. -han-

E-aukce 2011 – 2012 
počet oslovených uchazečů

784 
celkový objem zakázek

 29 838 711 Kč 
celková úspora 4 295 095 Kč 

Zdravá investice. Město upraví stezky 
Dobrá zpráva pro vyznavače turistiky! Zhru-
ba milion korun půjde letos z městského roz-
počtu na vylepšení infrastruktury pro turisty, 
přičemž dalších zhruba 1,5 milionu korun 
přijde na tyto účely z dotačních fondů. Peníze 
budou využity především na zpevnění a úpra-
vu turistických stezek kolem Nového Města. 
U některých z nich je počítáno také s jejich 
rozšířením. Pamatováno tak bude i na handi-
capované. Největší část z nachystaného balíku 
městských peněz, zhruba čtyři sta tisíc korun, 
bude použito na vybudování rekreační stezky 
okolo Černé skály. Další čtvrt milionu se utratí 

za naučnou stezku ke Třem křížům. Více než 
sto padesát tisíc půjde na úpravu rekreační 
stezky Hubertka. „Byť se to nemusí zdát, po-
važujeme tyto investice za velmi důležité. Pro-
střednictvím většinou cenově příznivých řeše-
ní podporujeme zdravé aktivity. Navíc mohou 
napomoci k rozvoji turistického ruchu, tudíž z 
nich lze vytěžit daleko více,“ říká místostarosta 
Nového Města Pavel Štorek. Příznivce cyklisti-
ky potěší zahájení přípravy cyklostezky z No-
vého Města směrem k Petrovicím. Příznivou 
zprávou je i to, že radnice s investicemi podpo-
rujícími turistiku počítá i do budoucna. -mah-

Opraví se hřiště 
a sportoviště 
Takřka milion korun půjde v  letošním roce na 
úpravu a údržbu dětských hřišť a sportovišť. 
Opravovat se bude ve městě i v místních částech. 
Hřiště prokouknou na ulici Hájkova, Karníkova, 
Německého, Mendlova, Malá, Drobného, ale 
také v Olešné, Pohledci či Jiříkovicích. Během 
května a červnu budou na jednotlivých místech 
instalovány nové herní prvky. Půjde o pružinová 
houpadla, lanové pyramidy, kombinované her-
ní prvky se skluzavkami, lezecké stěny.  Kromě 
toho se opraví již sloužící mobiliář a oplocení, 
doplněn bude také písek v pískovištích. Veškeré 
úpravy by se měly stihnout do začátku letních 
prázdnin. Nové vybavení bylo pořízeno za ceny 
vysoutěžené prostřednictvím e-aukce. -mah- Medinu se daří. Investuje ve velkém 

Největší český výrobce lékařských nástrojů a 
implantátů a zároveň významný zaměstnavatel 
v  našem městě, společnost Medin, investuje 
do zdejšího závodu nemalé peníze. Za 100 mi-
lionů korun tu byly pořízeny výkonnější stroje 
a zlepšila se taká logistika výrobního procesu. 
Jeho modernizaci podpořila Evropská unie, 
jež zaplatí 40 procent nákladů. Chloubou spo-
lečnosti je i nové moderními technologiemi 
vybavené vzdělávací středisko za 30 milionů 
korun. Od loňska se v něm vzdělávají pracov-
níci firmy, slouží však i špičkovým operatérům, 
mladým lékařům a sestrám z Česka i zahraničí. 
Prohlubování spolupráce se zdravotníky po-
máhá technologům z Medinu při vývoji výrob-
ků. „Multimediální tabule ve výukovém centru 

bude během krátké doby napojena na dva ope-
rační sály Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl 
předseda představenstva Miroslav Havlíček. 
Posluchači pak budou moci sledovat operace 
on-line a budou mít možnost se operatéra prů-
běžně ptát. „V Medinu se lékaři učí na mode-
lech z umělých kostí používat produkty firmy, 
včetně unikátního titanového hřebu pro léčení 
zlomeniny patní kosti, jehož je Medin výhrad-
ním výrobcem,“ poznamenal Havlíček. Medin 
vyrábí nástroje a implantáty pro traumatologii, 
chirurgii, ortopedii a stomatologii. V portfoliu 
má tisíce výrobků. V  závodě nyní pracuje přes 
430 lidí. Společnost vloni zvýšila tržby o 5 pro-
cent na 312,5 milionu korun.  Hospodářský vý-
sledek byl vůbec nejlepší v historii firmy. -mah-

Program Klubu seniorů
6. 5. - Videa ze starších programů Klubu – Me-
renda v roce 2007 a dále cestopis. 
Jídelna DPS od 15:00 hod.
13. 5. - Vycházka do zahradnictví paní Jirčíkové.
Sraz před zahradnictvím v 14:00 hod.
20. 5. - Posezení ke Svátku matek, na harmoni-
ku zahraje p. Dostál.
Jídelna DPS od 15:00 hod. 
30. 5. - Zájezd
Návštěva hradu Lipnice a Národního památní-
ku odposlechu v zatopených žulových lomech u 
Lipnice, návštěva Muzea rekordů a kuriozit v Pel-
hřimově. Odjezd od KD v 8:00 hod. Návrat asi v 
18:00 hod. Cena člen Klubu 200 Kč, host 250 Kč. 
Přihlášky na akcích Klubu seniorů.  

Pohled na zelená prostranství je zase o něco ve-
selejší. Ve městě totiž započala výsadba nových 
stromů. Ty nahradí své nemocné, případně ne-
vhodně sazené předchůdce. Lidé se časem mo-
hou těšit na rozkvetlé javory, jasany, lípy, duby, 
jeřáby, okrasné třešně a jabloně. Ve městě nebu-
de chybět ani červenolistý buk nebo kaštany s čer-
venými květy. „Vysazují se listnaté stromy o dvojí 
tloušťce kmene,“ říká správce veřejné zeleně Bo-
humil Dostál. Nejvíce dřevin přibude v lokalitách 
Obora, Pod nemocnicí a v lokalitě Cihelského 
a Klečkovského rybníka. Celkem bude ve měs-
tě vysázeno 180 stromů, tedy ještě více, než se 
plánovalo.   Nové dřeviny určené k výsadbě byly 
dovezeny z Holandska. Jejich stáří je 5 až 8 let. 

„Jedná se o dřeviny s kořenovým balem,“ přibližu-

je Dostál.  Je tedy zaručeno, že nová zeleň začne 
plnit své funkce bezprostředně po vysazení. Toho 
bude dosaženo i díky zvolenému termínu zahrad-
nických prací. „Jelikož se jedná o výsadbu dřevin 
s kořenovým balem, nejvhodnějším termínem 
je doba od dubna do května,“ doplňuje Dostál. 
Výsadbu dřevin zajišťuje odborná zahradnická 
firma Petr Vykrut - ZAHRADNÍ SLUŽBY- z Os-
travy, která má bohaté zkušenosti s obdobnými 
projekty. Díky jejím pracovníkům prokouknul 
zámecký park Hrádek u Nechanic nebo zámec-
ký park Jánský Vrch. Celkově bude v  Novém 
Městě vysázeno 15846 kusů dřevin, z  toho 180 
stromů. Ošetřeno bude 884 stromů a regenero-
vaná plocha činí 40,92 hektaru. Revitalizace ze-
leně bude dokončena 31. října tohoto roku. -mah-

Spolek LIPA - co my na to?
Po přečtení článků týkajících se revitalizace ze-
leně v našem městě, uveřejněných v dubnovém 
čísle Novoměstska, musím reagovat.  Z  člán-
ků vyplývá, že o způsobu a rozsahu zásahu do 
zeleně v  rámci této revitalizace jsme všechno 
věděli. Tento pocit asi čtenářům umocnilo 
i použití našeho článku, který jsme poskytli 
redakci v  lednu tohoto roku, což ovšem bylo 
v době před začátkem revitalizace.  Naše mož-
nost ovlivnit celou akci se omezuje pouze na 
posouzení možnosti kácení vzrostlých stromů 
(obvod 80 cm ve výšce 1,3 m nad zemí), kterých 
v  projektu bylo 93. Celé nadšení, které jsem 

v  tomto článku vyjádřil, ochablo hned první 
den zahájení kácení. Po důrazné výměně ná-
zorů se zodpovědnými  pracovníky městského 
úřadu jsem nabyl dojmu, že kácení není dobře 
připravené. Zvláště pak, což se ukázalo později 
a v našich silách nebylo možné tomu zabránit, 
bylo kácení nevzrostlých stromů. Mnohokrát 
jsem se snažil ovlivnit rozsah kácení, ale bo-
hužel mnohokrát se nám to nepodařilo. Můj 
současný názor je tedy takový, že s  celkovým 
projektem souhlasím jako se zásahem do po-
rostů nezbytným. Dá se říci, že chceme mít 
kolem sebe přírodu upravenou, se zdravými 

a silnými stromy, doplněnými keřovými poros-
ty.  Myslím si ovšem, že na mnohých místech 
došlo k zásahu do méně vzrostlé zeleně v míře 
větší, než bylo nezbytně nutné. Výsadba nových 
stromů a keřů zajisté naši přírodu v  mnohém 
obohatí, ale nestojí ani za jediný zbytečně po-
kácený zdravý strom! U druhého článku, ná-
zoru čtenářky, musím paní Macháčkové objas-
nit, že naše sdružení vzniklo v roce 2009, tedy 
v  době, kdy památná lípa na hřbitově byla již 
trestuhodně poškozena. Naše sdružení vzniklo 
právě proto, aby se tyto případy již nikdy neopa-
kovaly!  Martin PETR, předseda Spolku LIPA

Světový pohár v horských kolech: 24. - 26. května v NMnM
Do novoměstského sportovního areálu se opět sje-
de sportovní špička.Ve Vysočina Aréně sice ještě 
leží sníh se stopami úspěšného Mistrovství světa 
v biatlonu, ale Nové Město už žije horskými koly. 
Po třetí za sebou se do Česka vrací nejprestižněj-
ší bikerská soutěž - Světový pohár. Tři dny od 24. 
do 26. května bude Vysočina Aréna opět patřit 
fanouškům mountainbikingu. Jejich největším 
lákadlem bude start olympijského vítěze Jarosla-
va Kulhavého. Dvakrát za sebou byl novoměstský 
cross country závod vyhlášen Světovou cyklistic-
kou federací jako nejlepší podnik sezony. Jeho or-
ganizátoři letos budou usilovat o úspěšný hattrick. 

„Z předchozích let máme zase o něco víc zkušenos-
tí, takže můžeme některé věci, které se nepovedly 

podle našich představ, ještě vylepšit,” svěřuje se 
generální manažer organizačního výboru Ján Svo-
rada. Organizátoři Světového poháru na Vysočině 
na vavřínech neusnuli ani letos, a tak se fandové 
horské cyklistiky mohou na poslední květnový ví-
kend těšit. Mezi nejdůležitější novinky patří nový 
úsek na okruhu. „Bude to atraktivní kamenitý 
sjezd dlouhý takřka 40 metrů,” informuje ředitel 
okruhu Lukáš Vlach. S okruhem se jinak hýbat 
nebude. Není důvod, chválí si ho téměř všichni. 
Zkrátí se jen o 100 metrů asfaltové cesty. Z prosto-
ru biatlonové střelnice letos zmizí týmové zázemí, 
nahradí ho obří stan s občerstvením a pódium. Na 
pódiu se budou odehrávat večerní koncerty, párty 
a také předávat startovní čísla. Minulý rok se vše 

konalo v centru města, letos se vše stěhuje zpět. 
Kromě tradičních koncertů oživí letošní ročník 
sobotní večírek i aktivní sportování. Tradičně je do 
víkendového programu zařazen sobotní maraton 
pro veřejnost, a to v délce 40 a 80 kilometrů.  Ko-
náním závodů by Nové Město rádo navázalo na 
úspěch, který zaznamenalo nedávné Mistrovství 
světa v biatlonu. „Město podpořilo investice, kte-
ré Vysočina Aréně pomohou hlavně do budoucna. 
Šlo nám o to, aby mistrovství světa nebylo vyvr-
cholením, ale začátkem nové úspěšné éry sportov-
ních akcí v našem kraji,“ vysvětluje plány Nového 
Města na Moravě jeho starosta Michal Šmarda. 
Zda se to podaří, budeme moci sledovat při květ-
novém světovém poháru horských kol.  -mah-

Přestupní terminál zcela nenahradí dosavadní 
autobusové nádraží pod náměstím. „Záleží na 
tom, jak budou linky natrasovány. O tom se ještě 
bude diskutovat s krajem i dopravcem. Striktní 
zastavování u terminálu by nemělo u některých 
spojů smysl. Týká se to například některých škol-
ních autobusů. K terminálu však bude jezdit jejich 
drtivá většina,“ vyjádřil se starosta Šmarda. Staré 
autobusové nádraží by mělo v příštím roce doznat 

změn, byť tam spoje budou stavět dál. „Po dohodě 
se společností Zdar bychom se ho pokusili částeč-
ně přeorganizovat. Byli bychom rádi, kdyby se část 
plochy, kde dnes stojí autobusy, mohla využít na 
bezplatné parkování pro osobní automobily," do-
plnil starosta. V souvislosti s otevřením terminálu 
byl představen i termín zavedení městské hromad-
né dopravy v Novém Městě. Městské autobusy by 
měly poprvé vyjet na začátku příštího roku. Deset 

zastávek MHD vznikne v Novém Městě ještě letos. 
Radnice do jejich vybudování investuje zhruba mi-
lion korun. Kdo se stane dopravcem, dosud není 
jasné. „Zjišťujeme, o kolik se bude jednat kilome-
trů, zda to bude do padesáti tisíc kilometrů, anebo 
nad padesát tisíc, protože od toho se pak odvíjí 
typ výběrového řízení," vyjádřil se Šmarda. Více 
informací o plánech zavedení MHD přineseme 
v  dalších vydáních Novoměstska. -kuku-,-mah-

Uzel veřejné dopravy oficiálně otevřen
pokračování ze str.1
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Dárcovská SMS pomáhá službě Raná péče Fiktivní firma ze SOŠ je stále na trhu

Setkání s láskou a radostí

Co kdo zaseje, tak i sklidí aneb úroda v rodinách 

V červnu 2012 zahájilo Sdružení Nové Město 
na Moravě o.s. benefiční kampaň prostřednic-
tvím DMS. Garantem služby je Fórum dárců. 
Kampaň probíhá jako součást řádně povolené 
veřejné sbírky a její výtěžek je určen na podpo-
ru sociální služby Raná péče.  „V březnu jsme 
se radovali z jubilejní 100. DMS a nyní chceme 
v kampani pokračovat s podporou nových pro-
pagačních materiálů,“ říká ředitelka organiza-

ce Ruth Šormová. A dodává: „Jsme rádi, že je 
o tuto formu podpory zájem. Výše příspěvku je 
pro dárce dostupná a přitom významně pomů-
že potřebné věci. Doufáme, že dárců postupně 
bude přibývat a my budeme moci službu Raná 
péče dál rozvíjet.“ Raná péče je sociální služ-
ba určená rodinám s dětmi s postižením či 
jiným znevýhodněním ve věku 0-7 let. Zákla-
dem je terénní práce v přirozeném prostředí 

rodiny, služba probíhá ale i ambulantně. Soci-
ální pracovníci nabízejí odborné poradenství 
a konzultace v rodinách, součástí služby je 
také půjčovna speciálních hraček, pomůcek 
a literatury. Kromě toho mají rodiny možnost se-
tkávat se při různých jednorázových aktivitách 
(tvořivé dílny, besedy, přednášky, plavání, hi-
ppoterapie, canisterapie aj.), příležitostně mají 
možnost prožít společný víkendový pobyt.  -šor-

Úprava úředních hodin a změna sídla pobočky VZP

Probuzená jarní příroda doslova vytáhla za-
hrádkáře do zahrad. Svůj čas a energii věnují 
zemi s  nadějí, že se dočkají úrody. Obdobu vi-
dím „na poli“ rodičů pečujících o děti. Jde též 
o činnost, která vyžaduje pravidelnost, vytrva-
lost a stojí nemálo potu.  S humorem se říká, že 
prvních osmnáct let je ve výchově nejtěžších, 
pak už to jde. Šťastné děti, kterým se věnují 
rodiče. Umění radovat se ze života, najít dobrý 
smysl života, začíná v dětství. Děti umí žasnout, 
my dospělí je v  žasnutí můžeme podporovat. 

Děti se umí radovat, ale na nás dospělých je, 
abychom s nimi objevovali život v jeho různých 
podobách. Hledat jedinečné nadání každého dí-
těte je výzvou pro každého rodiče. Je třeba říct, 
že výchova mnohdy stojí velké úsilí a mnoho 
nervů. Ne vždy je dostatek sil a ne vždy se vyna-
ložená energie ukáže hned. Může se nám zdát, 
že starostí je více než radostí, a dokonce může-
me zapochybovat o svých rodičovských meto-
dách. A je to, myslím, i dobře. Někdy potřebu-
jeme sdělit, jak se našim potomkům skvěle daří, 

občas zase jaký je to úmorný kolotoč. Zřídka se 
najde blízký člověk, který má čas a náladu nás 
vyslechnout.  SAS (sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi) připravují setkávání s rodiči, 
kteří chtějí sdílet své starosti a dozvědět se, jak 
je řešit. Tuto možnost můžete využít 14. 5. 2013 
od 15:00 do 17:00 hodin na adrese Drobného 
301, v  kanceláři SAS (dveře naproti kadeřnic-
tví Charles). Více informací najdete na www.
sdruzeninovemesto.cz David Vykydal, vedoucí 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Hospicové hnutí – Vysočina, o.s.
srdečně zve své příznivce a zájemce o nedávnou historii na besedu 

s poslední v České republice žijící svědkyní jedné z hrůz 
nedávného období, kterou byly sovětské gulagy.

Beseda s Věrou Sosnarovou

Paní Sosnarová v jednom z pověstných gulagů na Sibiři, kam byla se svou sestrou a matkou 
v květnu 1945 odvlečena, protrpěla 18 let násilí, psychického teroru a ponížení.

V kulturním domě v Novém Městě na Moravě
(konferenční sál č. 1)

ve středu 15. 5. v 17:00 hod.

Při této příležitosti bude možné zakoupit knihu Krvavé jahody, 
v níž spisovatel J.S. Kupka život pí. Sosnarové věrně zachycuje.

 vstupné dobrovolné

Předporodní kurz
Porodnice novoměstské nemocnice pořádá další 
bezplatný kurz pro budoucí maminky. Jedná se 
o informační kurz, který se skládá z teoretické 
i praktické části. Kurz je rozdělen do tří oblas-
tí a jeho podstatou je informovat nastávající 
maminky o průběhu porodu, šestinedělí a péči 
o jejich dítě. První dvě části kurzu budou zahr-
nuty do dvou spíše teoretických hodin. Třetí část 
kurzu není omezena časově a je zaměřena na 
dotazy, praktický nácvik a prohlídku porodního 
sálu. Kurzy vedou porodní asistentky a lékaři 
s praxí v oboru. Maminky mohou přijít každé 
první pondělí v měsíci, a to 6. 5., 3. 6., 2. 9., 7. 
10., 4. 11. a 2. 12. Kurzy začínají vždy ve stejnou 
hodinu a na stejném místě, od 14:00 hodin. Sraz 
bude vždy u porodního sálu v gynekologicko-

-porodnickém pavilonu (první patro). -krch-

VZP ČR informuje všechny své pojištěnce a klienty o úpravě úředních hodin a změně sídla pobočky. Od 15. 4. budou naše pobočky v Novém Městě 
na Moravě a ve Žďáře nad Sázavou otevřeny následovně:

VZP ČR, pobočka Nové Město na Mor.
úřední hodiny: 

8.00 – 11.15     12.00 - 17.00
8.00 – 11.15     12.00 - 15.00
8.00 – 11.15     12.00 - 17.00
8.00 – 11.15     12.00 - 15.00

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

VZP ČR, pobočka Žďár nad Sázavou
úřední hodiny:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 17.00
8.00 – 15.00
8.00 – 15.00

Adresy poboček:
Nové Město na Moravě:
Adresa pobočky zůstává beze změny: 
Palackého náměstí 16, Nové Město na Moravě
Žďár nad Sázavou
Nová adresa pobočky:
Studentská 4, Žďár n. Sáz. (budova polikliniky)

Poprvé vám firmu Epo Style, s. r. o. představili 
v  minulém školním roce naši předchůdci. Byli 
tehdy na trhu fiktivních firem nováčky. My 
jsme po nich převzali „žezlo“ a v  jejich činnos-
ti pokračujeme.  V  předvánočním čase jsme 
pořádali soutěž pro osmé a deváté ročníky ZŠ 
s  názvem „Prezentuj svoji firmu“. Měli jsme 
možnost zúčastnit se 3 veletrhů - v  Brně, Bos-
kovicích a v Praze. V Brně obchodovalo celkem 
22 firem z různých středních škol. Každý musel 
představit svoji firmu prezentací. Následovalo 

obchodování, během kterého probíhalo i hod-
nocení stánků, katalogů a úrovně obchodování. 
V  soutěži jsme obsadili krásné 6. místo. V  Bo-
skovicích se konal mezinárodní veletrh. Zde 
obchodovalo 19 firem. V soutěžích se hodnotily 
prezentace, katalog a stánek. My jsme získali 1. 
místo za nejlepší katalog, 4. místo za nejlepší 
stánek a 10. místo za prezentaci. Naší poslední 
akcí, které jsme se zúčastnili, byl mezinárodní 
veletrh v  Praze. Konal se na výstavišti v  Hole-
šovicích. Tentokrát jsme nepřijeli obchodovat, 

nýbrž se jenom podívat a inspirovat se. Sešlo 
se tam opravdu mnoho obchodních partnerů 
z  různých zemí: z  České republiky, Polska, Ra-
kouska, Belgie, Itálie, Bulharska, Rumunska, ze 
Slovenska a ze Španělska. Obchodním jazykem 
byla čeština a angličtina. Obcházeli jsme stánky 
a „nakupovali“. Nejvíce nás zaujalo kadeřnic-
tví, kde jsme se dokonce mohli nechat ostříhat 
a učesat. Přínos všech akcí pro nás byl opravdu 
veliký. Získali jsme mnoho zkušeností a inspira-
cí. Epo Style, s. r. o., SOŠ Nové Město na Moravě

„Láska“ se například jmenuje poslední film M. 
Hanekeho o bezmoci v boji se stářím a nemocí i o 
moci mezilidských vztahů. V běžném životě jsme 
často generačně izolováni, což nás ochuzuje o vzá-
jemné poznávání ve všech fázích života. Můžeme 
ale jistě přispět k  pochopení a obohacení našich 
mezigeneračních prožitků. To se jistě podařilo stu-
dentům novoměstského gymnázia, kteří navštívili 

seniory v  místním pečovatelském domě a zpří-
jemnili jim nadcházející velikonoční svátky poezií 
a hudbou. Housle a klavír, klasické verše i vlastní 
tvorba studentů, lidové písničky i Chopin a vlast-
noručně vyrobené dárečky, úsměvy i slzy. Taková 
byla atmosféra tohoto pro všechny zúčastněné ne-
všedního a působivého setkání, které bylo připra-
veno i přijato s láskou a radostí. Mgr. Eva Řádková

My ve škole třídíme

Jsme EKOŠKOLA. Titul jsme získali v roce 
2011. Letos budeme titul obhajovat. Zástup-
ci EKOTÝMU si připravili pro naše prvňáčky 
akci, která byla zaměřena na třídění odpadu. 
Poutavou formou dětem vysvětlili, co znamená, 
že jsme EKOŠKOLA, a jak na naší škole tým 
pracuje. Děti si vyzkoušely, jak se správně tří-
dí běžný domácí odpad, a dozvěděly se mnoho 
zajímavostí. Na závěr si každý prvňáček složil 
znak EKOŠKOLY, který si odnesl domů. V mě-
síci dubnu, v rámci akcí ke Dni Země, předsta-
víme program i dětem v MŠ. Děkujeme zástup-
cům EKOTÝMU za skvěle připravenou akci.

L. Zdražilová, ZŠ L. Čecha 860

Vaše názory na Městskou knihovnu
V březnu proběhla v knihovně anketa „Vaše 
názory na Městskou knihovnu“. Děkujeme, 
že jste se v tak velkém počtu zúčastnili a vyjá-
dřili svůj názor, zda jste se službami v Městské 
knihovně spokojeni či nikoliv. Otázky, které 
k Vám byly směřovány, se týkaly: výběru knih, 
dostupnosti knihovny, prostorů knihovny, in-
ternetových stránek, provozní doby knihovny 
a pracovníků knihovny. Tyto služby jste ohod-
notili na výbornou. Děkujeme. Připomínky 
několika jednotlivců byly ke knihovnímu fon-

du. Přejete si více knih z určité odborné lite-
ratury, hlavně z oboru psychologie. Knihy se 
snažíme nakupovat tak, aby z každého oboru 
či žánru byl určitý výběr. Nemůžeme koupit 
vše, a to s ohledem na finance, které na knižní 
novinky máme. Vypůjčení naučné literatury, 
ale i beletrie, kterou nemáme ve fondu, mů-
žeme objednat z jiné knihovny prostřednic-
tvím meziknihovní výpůjční služby. Děku-
jeme za Vaši přízeň a těšíme se, milí čtenáři 
současní i budoucí, na Vaši návštěvu. -MK-

Talentové zkoušky ZUŠ
ZUŠ Jana Štursy v  Novém Městě na Mo-
ravě oznamuje všem zájemcům o studium 
ve věku  5 až 18 let, že se talentové zkoušky 
pro školní rok 2013/2014 do všech oborů  
konají ve středu 29. května 2013 od 14:00 

do 17:00 hodin (náhradní termín je 12. 6. 
2013)  v  obou budovách školy. Obor hu-
dební a taneční – budova na Vratislavově 
náměstí 121, obor výtvarný a literárně dra-
matický – budova na Monseově ulici 351. 

Přípravná umělecká výchova: 
pro děti od 5 let (propojení všech oborů) 
Obor hudební:
přípravná hudební výchova - pro děti od 6 let
studium hry na klavír, klávesy, akordeon, 
housle, kytaru, dechové nástroje dřevěné 
(zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, sa-
xofon) dechové nástroje žesťové (trubku, te-
nory, tubu…), bicí nástroje, sólový zpěv – pro 
děti od 7 let
Obor taneční:
přípravná taneční výchova - pro děti od 6 let

základy moderního výrazového tance, klasic-
kého a lidového tance - pro děti od 7 let
Obor výtvarný:
přípravná výtvarná výchova -  pro děti od 6 let
základy dovedností a znalostí v  kresbě, mal-
bě, grafice, keramice, prostorové, objektové 
a akční tvorbě - pro děti od 7 let
Obor literárně dramatický:
přípravná literárně dramatická výchova -  pro 
děti od 6 let
základy dramatické a slovesné tvorby - pro 
děti od 7 let

Výtvarka 2013
Každoroční výstavu prací žáků výtvarného oboru 
Základní umělecké školy Jana Štursy můžete spa-
třit v prostorách Horáckého muzea každý den kro-
mě pondělí od 9:00 do 16:00 hodin až do 30. červ-
na. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční ve 
čtvrtek 30. května v 16:00 hodin. Součástí verni-
sáže bude i slavnostní vyřazení absolventů. -HM-

Nabídka pro školní rok 2013/2014

Spolek zve 
na ZPÍVÁNKY 
Spolek absolventů a přátel Gymnázia 
Vincence Makovského zve všechny 
příznivce české písničky na tradič-
ní ZPÍVÁNKY. V pořadí 12. ročník 
se bude konat 7. června v 19:00 ho-
din v aule našeho Gymnázia. -mah-



8 / NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2013  9 / NOVOMĚSTSKO / KVĚTEN 2013

NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO

Nový krajský rekord a nominace na ME
Vrhačce Jitce Kubelové se vydařil vstup do 
hlavní atletické sezony. V  termínu 16. – 17. 
března se ve španělském městě Castellón 
konal zimní evropský vrhačský pohár. Jitka 
nás reprezentovala ve své parádní disciplí-
ně - v  hodu diskem. Po prvních dvou rozpa-
čitých pokusech, které měly délku 41 a 47 
metrů, udržela nervy na uzdě, zůstala sou-

středěná a dala vše do závěrečného třetího 
hodu. V  něm nechal disk na trávě rýhu na 
metě 58,30 metrů, což je nejen nový krajský 
rekord, ale především splnění limitu na Mis-
trovství Evropy do 22 let, které se letos bude 
konat v termínu 11. – 14. července ve finském 
městě Tampere. Doufejme, že meta šedesáti 
metrů nebude Jitce dlouho odolávat. -KH-

Běžec Petr Vitner obhájil krosový titul
V sobotu 30. března se ve Střelských Hošticích 
konalo Mistrovství České republiky v přespol-
ním běhu všech kategorií. Hlavní novoměst-
ská naděje Petr Vitner potvrdil roli favorita 
v kategorii mílařů. Obhájil loňské prvenství 
a radoval se z dalšího titulu mistra republiky. Ve 
stejném závodě skončil na dobré sedmé pozici 

Matěj Trávníček. Čerstvý držitel druhého mís-
ta v  anketě sportovec okresu roku 2012 Lukáš 
Kourek doběhl mezi mílaři šestý. Vinou  prodě-
lané nemoci v týdnu před mistrovstvím to na víc, 
bohužel, nestačilo. Další výsledky novoměst-
ských atletů nejen z těchto závodů naleznete na 
webu http://atletikanmnm.mameweb.cz/. -KH-

Nejúspěšnější sportovec Žďárska roku 2012

DOSPĚLÍ JEDNOTLIVCI
2. Lukáš Kourek (atletika, TJ Nové Město)
5. Michal Žák (biatlon, SK Nové Město)
6. Jiří Ročárek (běh na lyžích, SK Nové Měs-
to)
7. Martina Chrástková (běh na lyžích, SK 
Nové Město)
8. Helena Tlustá (atletika, TJ Nové Město)
9. Jitka Kubelová (atletika, TJ Nové Město)
10. Miloš Kadlec (skoky na lyžích, SK Nové 
Město)
11. Šárka Klaclová (běh na lyžích, SK Nové 

Město)
12. Petr Vitner (atletika, TJ Nové Město)
KOLEKTIV DOSPĚLÝCH
2. SK Nové Město na Moravě (klasické lyžová-
ní, smíšené družstvo)
MLÁDEŽ JEDNOTLIVCI
2. Eliška Teplá (biatlon, SK Nové Město)
5. Anna Tkadlecová (biatlon, SK Nové Město)
7. Daniel Pintera (judo, TJ Orel Žďár n. Sáz.)
8. Jan Burian (biatlon, SK Nové Město)
9. Viktor Polášek (skoky na lyžích, sev. kombi-
nace, SK Nové Město)

10. Kateřina Ostrejšová (běh na lyžích, SK 
Nové Město)
KOLEKTIV MLÁDEŽE
3. TJ Nové Město na Moravě (atletika, junior-
ky)
TRENÉR ROKU
1. Petr Hubáček st. a Petr Hubáček ml. (atleti-
ka, TJ Nové Město)
3. Miloš Buchta (biatlon, SK Nové Město)
KRAJÁNEK ROKU
2. Radek Jaroš (horolezectví)

Ve středu 27. března se ve Žďáře nad Sázavou 
konalo slavnostní vyhlášení ankety Sportovec 
okresu roku 2012. Skvělé je umístění novo-
městského atleta Lukáše Kourka, který v  kate-
gorii dospělí – jednotlivci obsadil za suverénní 

vítězkou Martinou Sáblíkovou druhé místo. 
O kvalitě novoměstské atletiky svědčí i to, že 
jako nejlepší trenéři roku byli vyhlášeni Petr 
Hubáček starší a mladší. Kromě jednotlivců 
a trenérů byli vyhlášeni také nejúspěšnější zá-

stupci v  kategoriích kolektivy dospělých i mlá-
deže, nejlepší veteráni, handicapovaní sportovci 
a krajánci. Je potěšující, že se členové novoměst-
ských sportovních klubů v konkurenci neztratili. 

-KH-

Umístění novoměstských sportovců:

Historický postup kuželkářů
Novoměstský kuželkářský oddíl se letos zúčastnil 
Poháru České kuželkářské asociace. Hned na-
poprvé se našim kuželkářům podařilo postoupit 
mezi šestnáct nejlepších celků z  celé České re-
publiky. „Pohárové soutěže jsou v  mnoha spor-
tech velmi populární. Je to příležitost změřit síly 
s celky z jiných soutěží, se kterými se jinak nepo-
tkáte. A kuželky v tomto případě nejsou žádnou 
výjimkou,“ potvrdil předseda oddílu Karel Hlis-
nikovský. Aby se kluby dostaly do nadstavbové 
části soutěže, kam jsou nasazeny nejlepší týmy 
loňského ročníku, musí se probojovat několika 
předkoly. Jejich počet je stanovován dle počtu 
přihlášených oddílů. Novoměstské družstvo 
začínalo letos v  druhém předkole. První los 
jim přiřadil soupeře, se kterým se potkávali ve 
stejné soutěži, klub z  Kamenice nad Lipou. Po 
prohře v  jejich herně 1:5 byly šance novoměst-
ských kuželkářů mizivé, ale zodpovědný vý-
kon v domácí kuželně přinesl jasnou výhru 6:0 
a postup do třetího předkola. Tam se naši utkali 
s druholigovým celkem TJ Rosice. Novoměšťáci 

doma senzačně vyhráli 5:1. Rosice sice doma 
také vyhrály, ale pouze 4:2 a novoměstský od-
díl postoupil do hlavní nadstavby soutěže. Zde 
našemu týmu los přiřadil atraktivního soupeře, 
loňského účastníka první ligy, klub Lokomotiva 
Česká Třebová. Novoměšťáci tentokrát vyhráli 
nejen doma (5:1), ale i venku (4:2) a zaslouženě 
postoupili mezi šestnáct nejlepších týmů, kde 
na ně čekal prvoligový celek TJ Sokol Husovice. 
Doma si novoměstský oddíl udržel svoji nepo-
razitelnost a zvítězil 5:1, stejným poměrem však 
v Brně prohrál. Sokol Husovice v celkovém sou-
čtu vyhrál o pouhou jednu dráhu a spanilá jízda 
novoměstského kuželkářského oddílu pohárem 
skončila. „Je to skvělý úspěch,“ komentoval vý-
sledek Karel Hlisnikovský a dodává: „V  příštím 
roce se do poháru přihlásíme znovu a pokusíme 
se na naše letošní výkony navázat.“  Pro fanouš-
ky tohoto sportu ještě dodáváme, že je možné se 
přihlásit na tradiční kuželkářský turnaj Memori-
ál Jindřicha Šenkyříka. Více informací naleznete 
na adrese www.kuzelkynm.estranky.cz. -KH-

Medailové žně 
v běhu na lyžích 
Že se v  Novém Městě rodí mnoho vynikají-
cích lyžařů, potvrzuje i pravidelný zisk medailí 
z  mnoha významných závodů. Tím posledním 
bylo Mistrovství České republiky dospělých 
a juniorů v běhu na lyžích, které se letos usku-
tečnilo v  termínu 22. a 23. března v  Horních 
Mísečkách. Šampionát byl zahájen štafetovými 
závody žen na 3x3 km. Novoměstská sestava 
ve složení Ostrejšová, Boudíková a Klaclová 
dojela na dobrém čtvrtém místě z  osmi startu-
jících štafet. Mužům se na trati 3x6 km vedlo 
i přes husté sněžení o poznání lépe. První štafe-
ta Nového Města (Augustinák, Šrail, Krška) po 
vyrovnaném souboji v  těsném finiši porazila o 
jednu setinu sekundy sestavu Dukly Liberec B 
a za suverénní Duklou Liberec A, složenou z re-
prezentantů Kožíšek, Magál, Razým, vybojova-
la skvělé druhé místo. Novoměstská štafeta B 
(Ročárek, Kura, Janošec) dojela v poli šestnácti 
soutěžních týmů na páté pozici. V sobotu pokra-
čovalo mistrovství za jasného počasí závody na 
dlouhých tratích   s hromadným startem. Mezi 
juniorkami na trati 15 km klasicky vybojovala 
stříbro Šárka Klaclová, která nestačila pouze na 
vítěznou Petru Novákovou ze Slovanu Karlovy 
Vary. V závodu žen na 40 km zopakovala Adéla 
Boudíková umístění ze štafety a dojela si opět 
pro bramborovou medaili. V  Hančově memo-
riálu na 50 km klasickou technikou se prosadil 
náš nejlepší dálkový běžec na lyžích Jiří Ročá-
rek. Za prvním Horynou a druhým Ryplem (oba 
z Dukly Liberec) si dojel pro bronzovou medai-
li. Hned za ním dojeli další závodníci z Nového 
Města na Moravě v pořadí Šrail, Krška a Augus-
tinák. Hynek Kura skončil na šestnáctém místě. 
O stejném víkendu si lyžařský svět připomněl 
100. výročí úmrtí lyžařů Hanče a Vrbaty. Polože-
ním věnce u mohyly na Zlatém návrší v Krkono-
ších uctil jejich památku i předseda SK Nové Měs-
to na Moravě Josef Krška. Čest jejich památce! 

-KH-

Rozpačité remízy novoměstských fotbalistů 
Fotbalisté celku SFK Vrchovina vkročili do jarní 
části divize D bez šesti hráčů podzimní sestavy 
(Michal, Smetana, Zedníček, Chmelíček, Wol-
ker, Buchta). Debut v dresu Vrchoviny si odbyli 
žďárský střelec Zdeněk Chmelík, chrudimský 
stoper Tomáš Dvořáček a také sedmnáctiletý do-
rostenec Rosťa Sodomka. První zápas jarní části 
sezóny odehrála Vrchovina v  Otrokovicích. Po 
ostrém nástupu domácích to nakonec byli hosté, 
kdo se v patnácté minutě radoval z prvního gólu. 
Chmelík z 35 metrů pohotově napálil skákavý míč 
a ten doplachtil pod břevno zkoprnělého domácí-
ho brankáře. A po půlhodině hry se novoměstská 
lavička a šestice nejvěrnějších fanoušků radovaly 
podruhé. Chmelík na půlce vybojoval míč, Kamil 
Skalník ho posunul na Kolaříka, který zprava 
poslal ostrý centr na první tyč, kde se důrazem 

prosadil Michal Skalník - 0:2. Domácí bohužel 
střelou Vavruši snížili za pouhých pět minut. Po 
devíti minutách druhého poločasu Vavruša znovu 
prokázal skvělý výběr místa a zabijácký instinkt – 
počkal si na centr do vápna a vyrovnal na ko-
nečných 2:2. V domácí premiéře, hrané o týden 
později na umělé trávě ve Žďáru nad Sázavou, se 
fotbalisté Vrchoviny utkali s  předposledním cel-
kem tabulky ze Spytihněvi. Ani 150 domácích fa-
noušků, kteří za svým klubem vyrazili, nepomohlo 
Vrchovině k vítězství. Všechny šance domácích 
vychytal spytihněvský gólman Hájek a oba týmy 
se rozešly s rozpačitou remízou 0:0. Trenér Zeman 
k utkání řekl: „Nebyl to hezký zápas, domácí ne-
proměnili jasné šance a dojeli na efektivitu. Hosté 
byli lepší v mezihře, ale chyběla jim finální střela. 
My se musíme zlepšit ve všech činnostech.“ Ostat-

ní zápasy skončily po uzávěrce tohoto čísla. Pro 
úplnost přikládáme upravený rozpis utkání. -KH-

Rozpis utkání SFK Vrchovina

Přijďte zažít dřevorubecký adrenalin do Vysočina Arény
V Česku stále více oblíbený dřevorubecký sport 
STIHL Timbersports láká všechny milovníky 
adrenalinu, zábavy a mužných sportovních výko-
nů na mistrovství ČR v tomto klání. To se bude 
konat v neděli 2. června od 11:00 hodin ve Vyso-
čina Aréně  u Nového Města na Moravě. Závod 
nabídne atraktivní podívanou plnou nelítostných 
soubojů v  šesti dřevorubeckých disciplínách. 
Jednou z  divácky nejatraktivnějších disciplín je 
Springboard, kdy závodník přesekává s  pomocí 
dvou dopomocných prken kmen ve výšce tří me-
trů nad zemí. Vítězem se stane nejvšestrannější 
závodník. Vstup na akci je zdarma.  „Vzhledem 
k tomu, že se na minulém mistrovství sešlo na 
4000 diváků, vybrali jsme pro letošní rok prostor 
s kapacitou devět tisíc míst. Ten splňuje jak obje-
mové parametry, tak i reprezentativní požadavky. 

Těším se na výborné fanoušky z okolí, kteří určitě 
vytvoří neuvěřitelnou kulisu a nenechají si tento 
sportovní svátek uniknout," říká čtyřnásobný 
mistr Evropy, držitel světového rekordu disciplí-
ny STIHL Stock Saw a úřadující vicemistr světa, 
Martin Komárek. Čtrnáct nejlepších závodníků 
z ČR se utká v šesti disciplínách v tomto pořadí 

– Springboard (přesekávání kmene z prkna ve 
výšce), Stock Saw  (řezání klasickou motorovou 
pilou),  Standing Chop (přesekávání stojícího 
kmene), Single Buck (řezání ruční jednomuž-
nou pilou), Underhand Chop (přesekávání leží-
cího kmene) a Hot Saw (řezání motorovou pilou 
s extrémně silným motorem). Největším favori-
tem je sedminásobný a úřadující mistr ČR Jan Svo-
boda. Více informací o tomto sportu naleznete na 
webových stránkách www.timbersports.cz. -bra-

Florbalová sezóna se blíží do finále. Září naděje
V Orelské florbalové lize zbývá odehrát již jen ně-
kolik zápasů základní části a budou jasní všichni 
finalisté celorepublikového finále. Orli z Nového 
Města již vědí, že postup si vybojovaly kategorie 
mladších žáků a dorostu. Starším žákům to letos 
nevyšlo, a neobhájí tak loňské vítězství. Šance na 
postup drželi až do posledního březnového turna-
je. V Brně však dvakrát prohráli a před posledním 
kláním figurují na páté příčce. Mladší žáci jsou bez 
jediné prohry v čele západní divize. Po osmi zápa-
sech mají na svém kontě 24 bodů a náskok šesti 

bodů na Kunštát a Boskovice. Na konci dubna 
zbývá odehrát poslední turnaj divize a 18. května 
je čeká cesta do Nezamyslic u Vyškova na velké 
finále. Dorost bojoval o postup do posledního 
turnaje. Suverénní Šlapanice neměly v lize příliš 
konkurenci, ale o 2. až 4. postupové místo bojo-
valo dalších šest týmů. Kluci nakonec obsadili se 
ziskem 19 bodů třetí příčku. Stejně bodově jsou 
na tom Boskovice a jen o bod méně má Olešnice. 
Finále hrají dorostenci v sobotu 27. dubna v Niv-
nici. Pevně věřím, že se naši hráči na finálových 

turnajích neztratí a prokážou svoje kvality. Muži 
„B“ se ve své první sezóně v OFL pohybují ve stře-
du tabulky. Pokud se nestane nic neočekávaného, 
skončí kolem čtvrtého místa. Muži „A“ postou-
pili v polovině sezóny do druhé ligy AFL a zatím 
nepoznali hořkost porážky. Tabulce vévodí s 31 
body. Slavnostní zakončení florbalové sezóny by 
mělo za příznivého počasí proběhnout v neděli 
26. května na orelském pozemku (louka – směr 
Pohledec). Srdečně zveme všechny příznivce flor-
balu! Tomáš Mrázek, Orel Nové Město na Moravě

Vystoupení mažoretek
Taneční studio Vás zve na vystoupení mažore-
tek, které se koná v pátek 17. května v 17:00 
hodin v novoměstském kulturním domě. Před-
staví se zde skupiny Pampelišky, Princess, Blue 
Stars, Camélie a Carmen.  Další domácí vystou-
pení se uskuteční 22. června, kdy se na Vra-
tislavově náměstí v rámci oslav Nova Civitas 
předvedou Pampelišky, Princess a Carmen. Ve 
stejný den vystoupí skupiny Blue Stars a Ca-
mélie na Oslavách hasičů v Jiříkovicích. -KH-

Dětský squashový turnaj ve Žďáře
V neděli 14. dubna se ve žďárském Active clubu 
uskutečnil Dětský squashový turnaj. Soutěžilo se 
ve čtyřech kategoriích a Novoměšťáci  startovali 
ve všech.  V kategorii dívek do 13 let se na první 
příčce umístila Nikola Havlíková, na druhé pak 
Tereza Ševčíková. Obě děvčata si zahrála i v ka-
tegorii nad 13 let, kde Nikola vybojovala bronz, 
Tereza obsadila šestou pozici. Na čtvrtém místě 
skončila Kateřina Ševčíková, na pátém  Petra 

Vodičková. Turnaje se zúčastnili i novoměstští 
chlapci, kteří se nenechali zahanbit. Po rozehrání 
tabulky se o třetí místo v kategorii do 13 let popra-
li bratři Petr a Jan Dufkovi. Bronz vybojoval Jan 
Dufka a jako pátý se umístil Tomáš Havlík. V kate-
gorii chlapců nad 13 let skončil pátý Martin Vítek, 
bramborovou medaili si odnesl Adam Machovec 
a z vítězství se radoval Filip Sváček. Účastníci a ví-
tězové byli odměněni věcnými cenami. SiMMaS
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Vzpomínka

Horácká galerie

Nové Město na Moravě 
Vratislavovo nám. 1 

tel. 566 654 211
pokladna@horackagalerie.cz, 

www.horackagalerie.cz
otevřeno denně kromě pondělí a státních 

svátků: 9 – 12 a 13 – 17 h

Jan Svoboda – Pod malbou
Výstava bude otevřena do neděle 26. května.
Jindřich Štreit – Brána naděje
Výstava potrvá do neděle 26. května.
Stálé expozice – Díla novoměstských rodáků
sochařů Jana Štursy a Vincence Makovského aj.;
krajinomalba zaměřená na zobrazení Vysočiny:
dílo Oldřicha Blažíčka, Josefa Jambora, Rudolfa
Hanycha, Pavla Kopáčka a dalších.
Sklo, sklo, sklo - Stálá expozice hutně tvarované-
hoškrdlovického skla.

Kino

1. 3.
22. 3.

  29. 3.  
5. 4.

Rozálie Pechová
Štěpán Novotný 
Ivana Laštovičková 
Martin Kyncl

Poděkování

Mateřské centrum

5. 5.
7. 5.
7. 5.

14. 5.
27.5.
30. 5.

Žofie Zdražilová
Miloš Pleva
Mgr. Jiří Kubík
Jarmila Německá 
MUDr. Karel Daněk, CSc.
Růžena Špinarová

86
80
80
 91
 85
88

Významná květnová výročí
18. 3.
18. 3.
23. 3.
24. 3.
29. 3.
30. 3.

Josef Nejedlý (Rad. Svratka, 1931)
Jaroslava Beranová (N. Město, 1938)
Jaroslav Hyánek (Nové Město, 1949)
Zdeňka Suchá (Nové Město, 1922)
Ladislava Kirchnerová (N. Město, 1946)
Božena Havlíková (Nové Město, 1929)

Stomatologická pohotovost

2., 9., 16., 23., 30. 5.  
Trdlohrátky od 9:00 hod.
Hravý program pro nejmladší děti a jejich rodi-
če. Přirozenou formou rozvíjí dětem po všechny 
stránky jejich osobnosti.
Vede: Martina Vejpustková, vstupné: kurzovné
6. 5. - Putování za zvířátky od 9:00 hod.
Návštěva zvířátek v novoměstském zahradnictví 
s doprovodem paní Jirčíkové. Společně s dětmi 
můžeme obdivovat a pohladit si některá mláďát-
ka. Sraz před kulturním domem s kočárky.
Vede: Lea Marcinko, s sebou: tvrdé pečivo
13. 5.- Logohrátky (nejen) s batolátky 
od 9:00 hod.
Dopoledne plné her pro stimulaci motoriky mlu-
videl, artikulační obratnosti a sluchového vnímá-
ní. Naučíte se rýmovačky, básničky, písničky, hry 
se slovy zaměřené na logopedickou prevenci.
Vede: Eva Tulisová, vstupné: 50 Kč
15., 22., 29. 5. - Hejkálek od 9:00 hod.
Program pro děti od dvou do pěti let a jejich ro-
diče (prarodiče), zaměřený na rozvíjení citu pro 
rytmus, muzikálnost a rozvoj motoriky.
Vede: Jana Kabrdová, vstupné: 50 Kč
20. 5. - Batikování hedvábných šál od 9:00 hod.
Výtvarná dílna, kde si jednoduchou technikou 
krásně vyzdobíme hedvábné šály. Prosíme všech-
ny maminky, které mají o tuto dílnu zájem, aby 
se předem nahlásily v MC během měsíce dubna.
Vede: Lea Marcinko
Vstupné: 150 Kč (v ceně hedvábný šál, barvy atd.)
27. 5. - Cesta za pokladem od 9:00 hod.
Tradiční putování po značené cestě do lesa, kde 
budeme plnit zajímavé úkoly. Společně si po-
hrajeme a na konci cesty nebude chybět poklad. 
Přijďte mezi nás strávit zábavné dopoledne.
Vede: Lea Marcinko a Katka Fialová
Vstupné: 50 Kč (v ceně bude i poklad)

Nabízím domácí pomoc: úklid, žehlení, hlídání 
i nemocných dětí, pomoc seniorům. Tel.: 728 
551 821, e- mail: domaci-pomoc@seznam.cz.
Prodám nový mobil pro seniory značky Evolve. 
Původní cena 1200 Kč, nyní za 600 Kč.
Tel.: 739 356 357.
Prodám plastovou nádobu (1000 l) s kovovým 
rámem. Tel.: 603 367 009.
Nabízím přípravu a provedení Stk+ME pro 
osobní vozy. Tel.: 737 865 795.
Koupím sekačku MF 70 s lištou nebo bubnem. 
Děkuji. Tel.: 731 487 850.
Mladý pár hledá podnájem bytu velikosti 1+1 
nebo 2+1 v Novém Městě. Tel.: 777 173 794.
Prodám byt 3+1 ve čtyřbytovce (Holubka). Byt 
je po rekonstrukci, nová kuchyň, koupelna, dva 
sklepy, balkon, zasklená lodžie, garáž, zahrada, 
dům ve výborném stavu. Zateplení, nová fasáda, 
střecha. Cena 1 800 000 Kč. Tel.: 608 784 000.
Prodám oplocený pozemek o rozloze 800 m²s 
malou chatkou v k.ú. Jimramov s možností vý-
stavby nové rekreační chaty. Tel.: 561 205 932.
Nabízím hlídání dětí všech věkových skupin 
nebo možné doučování. Dlouholeté zkušenosti 
s hlídáním dětí, vychovatelka ve škole v přírodě, 
praxe v MŠ, certifikace první pomoci u kojenců a 
dětí.  Cena 80-100 Kč/hod. Jsem studentka Peda-
gogické fakulty. Tel.: 732 837 212.
Pronajmu garáž na Holubce za cenu 500 Kč za 
měsíc. Tel.: 603 865 682.
Pronajmu trubkové lešení cca 150 m². Tel.: 
776 005 775. 
Prodám byt 2+1 v klidné části Nového Města. 
Byt je v osobním vlastnictví, s balkonem a po cel-
kové rekonstrukci. RK NE. Tel.: 737 117 421. 
Prodám dětský koberec, silnice. Délka 154 cm, 
šířka 100 cm. Foto možné zaslat na e-mail. Původ-
ní cena byla 700 Kč, nyní 300 Kč. Tel.: 731 090 258. 
Prodám opičku šimpanze na baterie.  Foto můžu 
poslat na e-mail. Tel.:731 090 258.
Prodám automobil Opel Corsa TDI 1,7. Rok vý-
roby 2001, najeto 80 000 km, garážované, cena 
dohodou. Tel.: 608 870 661.
Prodám nábytkovou stěnu - skříň a podstavce se 
skříňkou a šuplíky, dřevo, lesklý povrch. Výška 
skříně bez nástavce 153 cm, šířka 120 cm, mož-
no různě složit nebo použít zvlášť. Tel.: 608 456 
752.
Prodám toaletku s velikým kulatým zrcadlem + 
4 šuplíky a 2 noční stolky se 2 šuplíky a se zabu-
dovaným světlem. Světlé dřevo + koženka, velice 
pěkné, levně. Tel: 731 465 353.
Prodám kohoutky na chov. Tel.: 739 627 732. 
Koupím obrazy a sochy, prosím, nabídněte: La-
cina, Kalvoda, Kavan, Jambor, Blažíček, Kosárek, 
Lada, sochy pouze bronz: Štursa, Makovský. Tel.: 
777 757 500.
Přenechám místo na katolickém hřbitově. Jedná 
s o jednohrob s náhrobkem. Tel.: 739 842 832.
Prodám střešní nosiče na Ford Sierra za 1500 Kč, 
dále střešní nosiče na jízdní kola 5 kusů, i jednot-
livě. Cena 1 ks/150 Kč. Tel.: 724 910 732. 
Hledáme rodinný dům se zahradou. Zaručíme 
solidní jednání. Platíme hotově. Děkuji za nabíd-

ky. Tel.: 724 100 161.
Pronajmu stylově zavedený obchodní prostor o 
velikosti cca 70 m² s výlohou na ulici Malá 161 
v Novém Městě. Vhodné k všestrannému využití 
dle vlastní úvahy. Tel.: 608 763 113. 
Prodám dětskou dřevěnou ohrádku 120x120. 
Jako nová. Cena 1000 Kč.  Tel.: 608 456 752.
Vyměním slunnou garsoniéru v  osobním vlast-
nictví ve Žďáře nad Sázavou s lodžií a skladovací 
místností za byt 1+1 v osobním vlastnictví v No-
vém Městě. Eventuálně prodám a koupím. Tel.: 
605 042 714. 
Pronajmu 2 místnosti o rozměrech 3x4 metru se 
sociálním zařízením, s vlastním vchodem z ulice 
Malá 161. Vhodné na kancelář. Tel.: 608 763 113. 
Prodám mobilní telefon NOKIA 6070, barev-
ný displej, MMS, fotoaparát/kamera, FM rádio, 
infraport, organizér, java, hry, s novou nabí-
ječkou, stříbrný, jako nový. Cena 800 Kč. Tel.: 
604 961 269.
Prodám starší terárium (akvárium, teče cca. 
8cm od horní hrany) o objemu 200l, rozmě-
ry 100x40x50 centimetru. Tloušťka skla 8mm 
s horními výstuhami. Cena je 1000 Kč. Tel.: 
776 121 388.
Koupím dřevoryty Karla Němce a malé dílo Jana 
Štursy. I repliku. Tel.: 602 749 726.
Prodám 3+kk byt v Novém Městě v osobním 
vlastnictví, zrekonstruovaný, cihlový, v klidném 
prostředí. Tel: 777 694 626.
Prodám 4 kusy letních pneumatik, a to včetně rá-
fků z vozu Ford Fusion 195/60 R 15 – 78 2. Na-
jeto 3000 km. Cena 2800 Kč. Tel.: 720 102 469.
Pronajmu garsoniéru se samostatným vcho-
dem ze zahradního traktu na ulici Malá v Novém 
Městě. Vhodné i pro manažery, stavbyvedou-
cí, ředitele, mistry pro týdenní pracovní pobyty. 
Možnost relaxace v zahradě. V místě se nachází 
stylová vinotéka a vegetariánská kuchyně. Tel.: 
608 763 113. 
Prodám šatní skříň. Jedná se o český výrobek.  
Cena 200 Kč. Tel.:728 922 719. 
Prodám klasický silný dalekohled 16x50 za vý-
hodnou cenu. Jedná se o zcela nový německý da-
lekohled. Určen zejména pro myslivce a k pozo-
rování přírody. Cena 1900 Kč. Tel.: 723 509 549.
Prodám zrekonstruovaný přízemní zděný byt 
2+1 v Novém Městě. V klidné lokalitě, volný 
ihned. Cena 1  000  000 Kč, při rychlém jednání 
sleva. Tel.: 606 613 525.
Prodám plynový gril El Prado 1800, zcela nový. 
Jedná se o nevhodný dárek. Cena 2500 Kč. Tel.: 
608 456 752.
Prodám udržovaný byt 1+kk v Novém Městě, 
bez RK, cena dohodou. Tel.: 604 134 383.
Prodám auto Opel Astra Combi. Rok výroby 
1997. Tel.: 724 784 514.
Koupím garáž v Novém Městě. Tel.: 728 408 134. 
Koupím zahradu v  Novém Městě. Tel.: 607 
854 123.
Prodám dětské plenky Pampers Sleep&Play ve-
likosti 2 (1 balení), velikosti 3 (2 balení) a plen-
ky Huggies Jumbo velikosti 3 (1 balení). Tel.: 
606 893 103.

Prodám rozkládací sedací soupravu s úložným 
prostorem tvaru U s křeslem. Cena dohodou. 
Tel.: 724 775 895. 
Prodám manažerský notebook, úhlopříčky 36 
cm, DVD, WiFi, Windows XP Professional, jako 
nový, jen 3900 Kč. Tel.: 604 961 269. 
Prodám zděný byt 2+1 v  osobním vlastnictví 
s balkonem, půdou a sklepem, plastovými okny 
v Novém Městě na ulici Luční. Volný ihned, bez 
RK. Cena dohodou. Tel.: 608 620 812. 
Prodám sprchovací vanu ROSA o rozměrech 
150x105 cm, a to včetně sprchovací zástěny. K 
mání je za třetinovou cenou. Tel.: 603 367 009.
Sháním práci v Novém Městě. Je mi 60 let a 
může se jednat o živnost, či brigádu. Nevadí mi 
žádná práce ani fyzická. Mám velké zkušeností v 
oblasti obchodu a organizaci různých akcí. Dě-
kuji za nabídky. Tel.: 728 727 760.
Prodám stavební parcelu v Novém Mestě. Solid-
ní jednání, 722 214 987 
Prodám minimálně používaný ministepper zn. 
Tchibo s digitálním displejem. Cena 500 Kč. Tel. 
606 766 890.

1. 5. (středa) MUDr. Jiřina Fialová, nám. Re-
publiky 65, Žďár nad Sázavou, 566 628 712
4. 5. MUDr. Romana Konečná, Žďárská 73, 
Nové Město na Moravě, 566 618 060
5. 5. MUDr. Tomáš Konečný, Žďárská 73,
Nové Město na Moravě, 566 618 060
8. 5. (středa) MDDr. Věra Šírová, Vratislavovo 
nám. 12, Nové Město na Moravě, 566 616 901
11. 5. MUDr. Eva Peňázová, Vratislavovo nám. 
12, Nové Město na Moravě, 566 616 900
12. 5. MUDr. Ivo Matonoha, Jimramov 265, 
566 562 619
18. 5. MUDr. Magdalena Fillová, Poříčí 11, 
Velké Meziříčí, 566 522 442
19. 5. MUDr. Věra Havlíčková, Radostín nad 
Oslavou 71, 566 670 216
25. 5. MUDr. Aleš Janoušek, U Hřiště 552,
Měřín, 566 544 165
26.5. MUDr. Dušan Borek, Zahradní 580,
Bystřice nad Pernštejnem, 566 688 235.

Ordinační doba vždy 9:00 – 12:00 hodin.
Aktuální pohotovost najdete na: www.nnm.cz.

4. sobota ve 20:00 hodin 
LORE 
(Německo/Austrálie / Velká Británie 2012, thri-
ller, české titulky, 108 min, nevhodný do 12 let, 
75 Kč)
8. středa v 17:00 hodin 
Šmoulové 
(USA 2011, animovaná rodinná komedie, český 
dabing, 99 min, přístupný, 50 Kč)
18. sobota ve 20:00 hodin 
SNĚHURKA: JINÝ PŘÍBĚH 
(Španělsko 2012, drama, české titulky, 104 min, 
nevhodný do 12 let, 75 Kč)
29. středa v 17:00 hodin 
Hádanky za bonbon 
(ČR, animované pásmo pohádek, 68 min, pří-
stupný, 30 Kč)

2. 5. 1938
Zemřel v Brně druhý ředitel reálky v Novém Měs-
tě Jan Burda. Narodil se 30. 5. 1861 v Klatovech. 
3. 5. 1953
Zemřel v Praze akademický malíř a profesor 
kreslení Oldřich Blažíček. Narodil se 5. 1. 1867 
ve Slavkovicích. 
7. 5. 1913
Narodil se v Daňkovicích zoolog, entomolog Sta-
nislav Obr.
9. 5. 1948
Zemřel v Jámách u Žďáru učitel, osvětový pra-
covník, překladatel a spisovatel Josef Koněrza. 
Narodil se 23. 9. 1858 v Dalečíně.
10. 5. 1923
Narodil se v Novém Městě akademický malíř - 
krajinář Pavel Kopáček. Zemřel 2. 5. 1996 v 
Novém Městě. 
11. 5. 1853
Narodil se v Bohdalově podnikatel a poslanec říš-
ského sněmu Jan Nepomuk Heimrich. Zemřel 
16. 5. 1933 v Jihlavě.
13. 5. 1898
Narodil se ve Žďáru akademický sochař Jan Rů-
žička. Zemřel v roce 1965 v Praze.
14. 5. 1863
Narodil se v Jimramově spisovatel Vilém Mrštík. 
Zemřel 2. 3. 1912 v Divákách u Hustopečí. 
14. 5. 1908
Narodil se v Novém Městě geolog Josef Franti-
šek Svoboda. Zemřel 1. 8. 1983 v Praze.
23. 5. 1858
Narodil se v Bešticích u Hořovic spisovatel Fran-
tišek Procházka (pseudonym: Franta Župan). 
Zemřel 14. 1. 1929 v Kolíně. 
28. 5. 1928
Narodil se v Brně sportovní lékař, autor literatury 
se zdravotnickou tématikou, propagátor turisti-
ky MUDr. Karel Daněk.

Děkujeme všem příbuzným, přátelům a zná-
mým, kteří se přišli dne 20. března 2013 na-
posledy rozloučit s  panem Milošem Králem 
ze Slavkovic. Zvláště děkujeme otci Wojci-
echu Zubkowiczovi za jeho procítěná slova 
útěchy. Velký dík patří též Sboru dobrovol-
ných hasičů ze Slavkovic. Rodina Králova 

Děkujeme pánům záchranářům J. Blažkovi 
a A. Rouskovi, stejně jako policistům z  obvodní-
ho oddělení Nové Město, hasičům i dopravním 
policistům za pomoc, vzorný a velmi ohledu-
plný osobní přístup, kterým nám a především 
našim dětem pomohli zvládnout nelehkou si-
tuaci při řešení naší dopravní nehody, která se 
nám stala 7. 4. 2013 u Pohledce. Děkujeme 
a přejeme všem záchranářům mnoho pracov-
ních i osobních úspěchů. Rodina Chmelařova

Co osud vzal, to 
nevrací,

i když nám srdce 
krvácí.

Ta rána stále bolí,
zapomenout nám 

nedovolí...
Dne 25. února 2013 
uplynul první rok od 
odchodu našeho mi-
lovaného manžela, ta-
tínka a dědečka pana Cyrila Proseckého. S láskou 
vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 16. dubna 2013 
jsme si v rodinném 
kruhu připomněli ne-
dožitých 100. naroze-
nin našeho pradědeč-
ka, dědečka a tatínka p. 
Josefa Havlíka, bytem 
Nové Město na Mor. 
č. 102, původním po-
voláním knihaře, jinak 
dlouholetého pracov-
níka Chirany. Děkujeme všem přátelům a zná-
mým, kteří se k této naší vzpomínce připojili. Sy-
nové Josef, Bohumil a dcera Jaroslava s rodinami

Dne 14. dubna 2013 
uplynulo 5 let od 

úmrtí pana Stanislava 
Helbicha. Kdo jste 

ho znali, vzpomeňte 
s námi. Manželka a 

dcery s rodinami 
Archiv jednotlivých vydání na: 

noviny.nmnm.cz

manželství
 6. 4.

13. 4.
Petra Juračková, Petr Bureš
Veronika Vrtěnová, Bohumil Jandourek
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NOVOMĚSTSKONOVOMĚSTSKO
Nové Město se dočkalo, přijede Lucie Bílá! Pointa DIVOUSE 2013: Zahrát si a vyhrát jeho sošku   

Ty Syčáci zahráli 
divadelníkům

KD přináší dětem k svátku klasiku i špetku výstřednosti

Mezigenerační spojení Vladimíra Merty a Ondřeje Fencla 

Naši nejúspěšnější zpěvačku Lucii Bílou není 
nutné nikomu dlouze představovat. Tato hu-
debně všestranná umělkyně konečně zavítá 
i do našeho města. Její koncert se uskuteční 
ve čtvrtek 30. května od 19:00 hodin v kul-

turním domě. A jak se před pár lety mohli 
přesvědčit návštěvníci žďárského koncertu, 
bude její vystoupení za klavírního doprovodu 
Petra Maláska stát určitě za to. A pokud Vás 
zajímá, co je Lucii Bílé z hudebních žánrů nej-
bližší, nebo jaký má vztah ke sportu, čtěte dál. 

Jste rodačka ze středních Čech, ale díky své 
hudební mnohostrannosti se dokážete proje-
vit i jako pravá Moravanka. Nemáte náhodou 
odtud nějaké kořeny?
Můj tatínek se narodil v Bratislavě a maminka 
na Kladensku. Jsem československá zpěvačka. 
A tak miluju naše země, že se ráda přizpůsobím 
jakémukoli koutu v nich. Moravu miluju pro tra-
dice, pro lidovou hudbu, kroje a pro dobré víno a 
slivovičku… 

Která z Vašich hudebních poloh je Vám nej-
bližší. Ta s decentním doprovodem Petra Ma-
láska, nebo s rockovou skupinou zády?
Potřebuji barevnost, a tak ráda střídám klid s 
Petrem Maláskem za úžasný rámus s mou zlatou 
kapelou. Stejně tak jsem si loni užila turné s me-
talovou kapelou Arakain. Nejsem škatulkový typ, 
já se jen chci bavit a bavit lidi kolem. Nehledám 
nový žánr či styl ani nemám ambice být přehnaná 
a za každou cenu jiná a výjimečná. Chci jen dělat 

radost. A jestli se mi to povede v muzikálu, na 
rockovém festivalu, nebo ve Státní opeře, je mi 
jedno. Hlavně ať se se mnou lidé nenudí.

Nedávno projevila česká biatlonistka Gabriela 
Soukalová v pořadu Všechnopárty Karla Šípa 
přání si s Vámi zazpívat. Není sice z našeho 
města, ale máme tu pro ni i díky letošnímu MS 
v biatlonu velkou slabost. Prozradíte, zda se 
její přání časem splní? 
Moc ráda se s Gábinkou uvidím a osobně jí slo-
žím poklonu. A zpívání? K tomu třeba taky dojde. 
Jistě je lepší zpěvačka, než já jsem sportovec.

Vaše vystoupení je v Novém Městě dlouho žá-
dané, nepotřebuje tedy žádné další lákadlo. 
Však přesto, na jaké písně z Vašeho repertoáru 
se můžeme těšit? 
Moc si vážím přízně lidí a plné sály nebudou pro 
mě nikdy samozřejmostí. Přijedu s repertoárem, 
který snad potěší. Samozřejmě nevynechám své 
hity, ale zařadím i novinky. Pokud ale chtějí lidé 
vidět něco hodně jinak, pak je srdečně zvu na své 
velké letošní turné. Jmenuje se Černobílé turné a 
už od začátku roku ho celý realizační tým připra-
vuje na říjen. Devět velkých měst, velké sportovní 
haly a velká show, jakou jsem ještě nikdy neměla. 
I já se na to těším jak na Vánoce.                    -kuku-

Blížící se Mezinárodní den dětí oslaví v kul-
turním domě již během května. Ve čtvrtek 9. 
května potěší nejen odrostlejší děti one man 
show „ostravského cypa“ a kontroverzního ko-
mika Michala Kavalčíka, známějšího jako Ruda 
z Ostravy. Hvězda internetu a rádia přijíždí do 
Nového Města s výběrem toho nejlepšího ze 
své různorodé činnosti. Každý desátý návštěv-
ník programu dostane „škopek“ zdarma a po 
skončení vystoupení Ruda vzkazuje sličným 

slečnám, že se jim rád podepíše „liháčem“ na 
holé bříško nebo jiné vybrané místo na je-
jich těle. Tak to se máme opravdu na co těšit.  
O necelé tři týdny později je pro milovníky po-
hádek připraveno klasické dětské divadlo Erbe-
nova Obušku, z pytle ven. Hodinu a pět minut 
trvající představení režijně upravila i v něm 
sama hraje Dana Bartůňková, známá jako prin-
cezna Angelína z pohádky S čerty nejsou žerty. 
Divácká věková hranice je tak doporučena pro 

děti od 3 do 10 let, ale na jitrnici, kterou svět 
neviděl, jsou zváni i dospělí. Pohádka se hraje v 
neděli 26. května od 15 hodin, vstupenky se ku-
pují přímo na místě. Ředitelka Novoměstských 
kulturních zařízení Veronika Teplá však slibuje 
podobná představení i v budoucnu: „Na děti 
nezapomene ani další pololetí. Mohou se těšit 
na zlatý hřeb konce roku v podobě divadelního 
představení Spejbla a Hurvínka. Kulturní dům 
ho má přislíbený na konec listopadu.“  -kuku-

Základní stavební kámen českého písničkář-
ství Vladimír Merta a dvakrát mladší klavírista 
a kytarista Ondřej Fencl (Hromosvod, 5P Lu-
boše Pospíšila, Schodiště…) spojují své síly v 
sérii společných koncertů napříč republikou. 
Jeden napsaný e-mail a vstřícnost legendární-

ho písničkáře svedla tyto dva dohromady vloni 
na jaře. Vřele přijaté vystoupení pak vyústilo do 
dlouhodobější spolupráce. Základem playlistu 
jsou Mertovy nesmrtelné písně ze 70. a 80. let 
(Chtít chytit vítr, Astrolog, Praha magická, Ko-
covina, Vzdálené výstřely…), v jistém smyslu se 

v duu s klavírem a druhou kytarou jedná o návrat 
k písničkovosti, tak jak ho ostatně protagonista 
předvádí na nedávném povedeném CD Ponorná 
řeka. Všichni kluboví fajnšmekři jsou na tuto hu-
dební lahůdku zváni do Penzionu Pasáček v úterý 
21. května od 19:00 hodin. Lysina lenina, -kuku-

Novoměstské rodačce vyšla nová kniha 
V  dubnu vyšel první ebook Martiny Bittnerové, 
autorky, jež se narodila v našem městě. Novinka 
s názvem Na nevěru se neumírá je elektronickou 
verzí stejnojmenné knihy, která spatřila světlo 
světa koncem března 2013 v nakladatelství Tri-
bun EU. V této již třetí publikaci v pořadí se autor-
ka opět zaměřuje na mezilidské vztahy.  Tentokrát 
však vsadila i na autobiografické motivy: „Když 
jsem se poprvé v životě setkala s citovou nevěrou, 

myslela jsem, že je k nepřežití. Jenomže k vraždě 
nedošlo, žal mě nezničil a čas nakonec všechno 
zahojil,“ uvedla Martina Bittnerová. Hrdinové 
jednotlivých povídek se ale nepotýkají pouze 
s nevěrou, nýbrž prožívají různé citové karambo-
ly a snaží se tyto situace zvládat bez sentimentu 
a s nadhledem. Ačkoliv někdy klesají na mysli, 
nepřestávají toužit po osobním štěstí. A právě 
jemu neváhají obětovat pohodlí a zaběhnuté jis-

toty. Soubor částečně tvoří povídky, které autor-
ka v minulosti publikovala časopisecky a s někte-
rými uspěla i v literárních soutěžích. Jsou psány 
charakteristickým rukopisem vyznačujícím se 
jemnou ironií a zhuštěností děje. Jelikož se Mar-
tina Bittnerová ve svém osobním životě poměrně 
často stěhovala, odehrávají se také v různých mís-
tech a městech naší republiky – v Brně, Neratovi-
cích, Žatci, Praze a Novém Městě na Moravě. -bit-

Krajské kolo soutěžní přehlídky základních 
uměleckých škol pořádala Základní umělecká 
škola Jana Štursy poprvé. Díky štědré podpoře 
Kraje Vysočina a zejména hostitelského města 
Nového Města na Moravě jsme mohli přivítat 
deset souborů ze sedmi základních umělec-
kých škol našeho kraje. Ač bylo sobotní zahá-
jení přehlídky časně ranní, Divouse se nám 
podařilo probudit včas a všechny soubory ho 
radostně pozdravily. Vše nasvědčovalo tomu, 
že nás čeká den plný radosti z divadelní práce, 
prozářený světly reflektorů a společnými zážit-
ky. „Ulovíme Divouse, v krásným kožíšku!...“ 
prozpěvoval si ve svém pozdravu šibalsky 
soubor z Jihlavy. A nikdo z nás netušil, že jej 
nakonec opravdu uloví a odveze si Divousovu 

vítěznou sošku zajišťující přímý postup do ná-
rodního kola soutěže ZUŠ. Pětičlenná odborná 

porota byla k souborům štědrá v rozličných 
oceněních – za herecký projev, pedagogické 
vedení, autorskou tvorbu, práci s literární 

předlohou i za další kategorie. Novoměstský 
soubor Úžasní rebelové pracující pod vedením 
Kateřiny Šteidlové si odnesl ocenění za hledá-
ní poetické formy v inscenaci František a jeho 
tajemná zahrada, soubor Tomáše Machka My 
všichni si za představení Pů-jdem na půdu vy-
sloužil pochvalu v podobě nominace do národ-
ního kola přehlídky. Při závěrečném proslovu 
popřál pan starosta přehlídce hodně sil do dal-
ších ročníků. Co si přát víc? Budeme rádi, když 
nám přízeň města zůstane nakloněna, a rádi 
za rok zase Divouse vytáhneme z jeho brlohu! 
Snad jen jedno přání Divousovo je třeba na zá-
věr zveřejnit – aby se na něj, skřítka divadel-
ního novoměstského, přišlo příště podívat více 
domácích diváků... Lada Hubáčková Pokorná

Je úžasné vidět, když někdo dělá věci dobře a s 
láskou. Právě to se projevilo při novoměstské 
divadelní přehlídce DIVOUS 2013. Přestože šlo 
o přehlídku soutěžní a během vyhlašování ne-
skrývala  mládež z dramatických souborů svoji 
nervozitu, byli  všichni mezi sebou neuvěřitelně 
přející. Jakmile byl jeden z kolektivů vyhlášen, 
svoji opravdovou a nezištnou radost projevovaly 
velmi spontánně i nevítězné týmy. Závěrečnou 
odměnou se tak pro všechny stalo vystoupení 
hudební skupiny Ty Syčáci s frontmanem Pe-
trem Vášou - jednou z nejpozoruhodnějších 
postav české alternativní scény. Skupina, jejíž 
skladbu Dutý, ale free si vypůjčila na své jubilejní 
album i Mňága a Žďorp, svým zcela originálním 
a bezprostředním repertoárem divadelně nada-
né děti zcela pohltila a roztancovala. Základní 
umělecká škola Jana Štursy si tak zaslouží vel-
ké poděkování za úžasně připravenou divadel-
ní přehlídku, která bavila nejen publikum, ale 
byla radostí i pro samotné účastníky. -kuku-

Jak se dělá divadlo? Na dřeň, ale s humorem

Součástí programu festivalu Sbírka motýlů 2013: 
Hyjé, divadlo! bude vystoupení brněnského Bu-
ranteatru (pátek 7. 6. v 11:00, KD). Máme pro 
vás krátký rozhovor s Kamilou Zetelovou, hereč-
kou a produkční souboru.

Vloni  jsme na festivalu měli vaše představení 
Misantrop, letos přivážíte Skleněný zvěřinec. 
V čem se podobají a v čem se liší?
Hlavního hrdinu hraje stejná osoba, Michal Is-
teník. Obě představení staví na civilním herectví, 
jdou na dřeň v oblasti emocí. Skleněný zvěřinec 
hrajeme déle (patří ke třem divácky nejúspěš-
nějším hrám v našem repertoáru) a trochu lépe 
zapadá do tradiční dramaturgie Buranteatru. 
Hlavní důraz je kladen na herecký projev, scéna 
je úsporná. Hostuje zde také věkově z našeho 
souboru mírně vybočující zkušená profesionálka 
I. Plíhalová. 
Snažíme se každý rok nabídnout jedno před-
stavení přednostně určené lidem středoškol-

ského věku. Jaké musí být divadlo, aby zaujalo, 
když je člověku mezi patnácti a osmnácti?
Součástí musí být humor, s ním je i vážné téma 
pro mladého člověka lépe stravitelné. Také je dů-
ležitá postava, se kterou se lze ztotožnit, která má 
stejné problémy jako lidé v tomto věku – láska, 
konflikty s autoritou, hledání životního cíle.

Chcete vyhrát permanentku v hodnotě 400 Kč na 
náš festival? Napište nám do 15. května na adresu 
sbirka.motylu@gmail.com, jak se od března 2013 
jmenuje bankovní ústav Volksbank CZ. Zveme 
také k účasti ve výtvarné soutěži „Motýl pro Kul-
turní dům“ a ve slavnostním průvodu masek. Více 
informací na http://sbirkamotylu.lysinalenina.cz/

Hrající učitelé a znějící galerie
Ve čtvrtek 21. března byla večer zima, vlezlo a 
pochmurno. Chumelit na chvíli přestalo, ale na-
stávající velikonoční týden připomínalo počasí 
jen pramálo. Komu by se do takového večera 
chtělo? Divili byste se, ale spoustě lidem. Ke ga-
lerii se trousily postavy zachumlané v kabátech 
a na známé spiklenecky pomrkávaly, vesele se 
zdravily a smály. Člověk rychle vycítil, že se v ga-
lerii schyluje ke skvělé akci, a nemohl si odpustit 
nezavítat. Útulné podkroví galerie se naplnilo 
téměř k prasknutí. Před publikum předstoupi-
lo konferenciérské duo Lada a Katka, přítomné 
vesele přivítalo a uvedlo první vystoupení Luká-
še Smrčka a Lukáše Bartoše, kteří na trubku a 
varhany zahráli skladbu od Pavla Josefa Vejva-
novského. Následovala plejáda skvělých výkonů 
a každý virtuóz sklidil srdečný potlesk.  Petr 
Sobotka zahrál náročnou skladbu od Johanna 
Sebastiana Bacha, Ladislav Miko ohromil pu-
blikum obrovskými plícemi, protože udýchat 
skladbu od Ernesta Cavalliniho není žádný med. 
Za vyzvednutí stojí výkony Lukáše Bartoše, 

který se představil nejen jako skvělý varhaník, 
klavírista a zpěvák, ale rovněž jako výtečný skla-
datel. Obdiv zaslouží také Libuše Dvořáková, 
neboť se statečně pustila do nelehkého úkolu: 
před skladatelem zahrát skladatelovu skladbu. 
Lukáš byl nadšen. Vynikající výkon na akordeon 
předvedla Hana Rejpalová, která pak spolu s 
Miroslavou Holou potěšila posluchače 1. větou 
z První sonáty Bohuslava Martinů pro příčnou 
flétnu a klavír. Publikum se záhy ponořilo do 
snů, kam je zavedl Libor Orel. Ale dlouho niko-
ho snít nenechal. Zasedl k bubnům a razantně 
se do nich opřel. Lidé si podupávali do rytmu, 
děti skákaly. Na pořádně rozjetý program navá-
zal Miloslav Mrlík ve zlaté košili a s elektrickou 
kytarou a Banjoband skladbou od Bély Flecka. 
Parádní akci zakončilo Preludium Felixe Men-
delssohna Bartholdyho v podání komorního 
orchestru. Lada a Katka byly nezapomenutelné, 
stejně jako všichni učitelé ZUŠ a jejich hosté 
a stejně jako celý koncert. Člověku pak to ška-
redé počasí venku vlastně ani nevadilo. -ludr-
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
O novoměstských ulicích: Vratislavovo náměstí

Mé vzpomínky na náměstí a dům „U Brádů“

V příštím čísle:
Vratislavovo nám. 

pokračování

Jak se staré v nové mění

Kostel sv. Kunhuty je bezesporu dominantou 
Vratislavova náměstí. Do roku 1907 však domi-
noval Velkému náměstí a v  letech 1960 – 1992 
pak náměstí Sekaninovu. Kostel sice necestoval, 
zato se během 20. století několikrát měnil název 
náměstí. Na cestu se ale vydala jiná městská pa-
mátka – kamenná kašna se sochou Vratislava 
z Pernštejna. Své původní místo v těsné blízkos-
ti silnice protínající náměstí opustila za pomoci 
kamenické firmy Františka Marka v květnu 1948. 
U silnice stávala až do roku 1870 kašna dřevěná. 
Dva roky poté, co se proměnila v kašnu kamen-
nou, byla osazena sochou Vratislava z Pernštejna 

z  dílny pražského sochaře Karla Dvořáka. Kaš-
na i socha se platily z městské kasy. Na druhém 
konci náměstí naproti zámku tehdy stála další 
dřevěná kašna, ale ukrytá v osmibokém zděném 
domku. Také tato kašna se změnila v kamennou 
a také na této kašně se objevila sochařská díla 
Karla Dvořáka. Tentokrát se ale nechala vidět 
bývalá novoměstská vrchnost – brněnský Ústav 
šlechtičen. Vlastním nákladem nechal zbudo-
vat kamennou kašnu, kterou ozdobil sloup se 
sochou  patronky ústavu sv. Annou a doplnily 
sochy dalších čtyř světců – sv. Jana Nepomuc-
kého, sv. Šebestiána, sv. Karla Boromejského 
a blahoslaveného Jana Sarkandra. Sochy na nové 
kašně byly slavnostně posvěceny 1. srpna 1875. 
Psal se rok 1888 a celá rakousko-uherská monar-
chie si připomínala 40. výročí korunovace císaře 
Františka Josefa I. Na počest tohoto mocnáře 
bylo okolí kašny se sloupem sv. Anny upraveno 
na park. Nevzhledný kout, kde bývaly složeny zá-
soby dřeva a kde se o výročních trzích prodávaly 
hrnce, byl osázen stromy a keři díky iniciativě 
ředitele obecné a měšťanské školy Josefa Šimka. 
Nevábný pohled se svého času nabízel i na okolí 
kostela sv. Kunhuty. Kostel původně obklopoval 

hřbitov obehnaný zdí. Kostel stejně jako jeho 
okolí byl zle zpustošen při velkém požáru města 
v roce 1801. Po požáru byl hřbitov zrušen a zeď 
zbořena. Nazmar ale zcela nepřišla, kameny z ní 
byly použity na stavbu obecních budov. Někteří 
obyvatelé také zužitkovali hlínu z  hrobů, když 
ji vyvezli na svá pole. A počínali si tak důklad-
ně, že se obnažily i základy kostela. Degradaci 
tohoto místa dovršily dřevěné pekařské krámky, 
které byly přistavěny přímo ke kostelu. Důstoj-
nost mu vrátily teprve úpravy provedené v  roce 
1863, kdy bylo okolí kostela vydlážděno a kdy 
byl postaven nový zděný taras. Pekařské krám-
ky zmizely už v  roce 1824. Vrátily se na své pů-
vodní místo k čelní zdi Obecníku. A o Obecníku 
a dalších zmizelých budovách na Vratislavově 
náměstí si, milí čtenáři, přečtete zase příště.

Vít Křesadlo

Odkaz P. Matěje Müllera

Dominantou Vratislavova náměstí je katolic-
ký kostel sv. Kunhuty, zdobený z vnější stra-

ny i v interiéru originálními sgrafity Karla 
Němce. Tato unikátní výzdoba vznikla v le-
tech 1928 –1930 z popudu P. Matěje Müllera, 
který působil v Novém Městě na faře č.p. 120 
v letech 1912 – 1951. Vedle svého kněžského 
povolání měl hluboký vztah k  malířství. Ne-
jenže se dobře znal se všemi tehdejšími malíři 
Vysočiny, jejichž obrazy obdivoval a byl jejich 
sběratelem, ale sám se také malování věnoval. 
Jeho hluboký a dlouholetý vztah k malování 
a znalost života lidí v Novém Městě ho přived-
ly k myšlence nechat ozdobit dosud volné plo-
chy kostela biblickými motivy. Díky jeho přá-

telským vztahům s Karlem Němcem mohla 
vzniknout znamenitá kostelní sgrafita. P. Ma-
těj Müller působil v roce 1921 ve městě také 
jako starosta spolku „Spořitelna a záložna“, 
v roce 1924 byl členem řídícího kuratoria pro 
muzeum, v roce 1925 předsedou dobročin-
ného spolku „Ludmila“, který získával pro-
středky z provozu vlastního kina a řídil v roce 
1929 „Farní věstník novoměstský“. Miloval 
Nové Město a vykonal mnoho dobrého pro 
jeho občany. Na jeho pohřbu 15. srpna 1951 
se sešlo velké množství lidí. Je pohřben na 
katolickém hřbitově u kostelíčka. Jiří Janíček

Vratislavovo náměstí bylo vždy velmi důležitou 
částí Nového Města. Odehrávaly se tam veškeré 
slavnosti, průvody, hasičská cvičení, stavěla se 
tam slavobrána, když přijel do Nového Města 
prezident Masaryk. Dětem se nejvíce líbil kaž-
doroční „jarmark“. Náměstí bylo plné stánků se 
vším možným – ošacení, nádobí, hračky, nářadí 
a také samozřejmě různé dobroty. Na zmrzlinu 
dělanou doma jsme potřebovali led. Náš soused 
pan Švejda měl chladírnu za hospodou (do skle-
pa se v zimě navozily krychle ledu z Kazmíráku 
a přikryly se pilinami a skutečně to vydrželo 
celý rok zmrzlé). Oblíbený stá-
nek prodával naložené okurky v 
otevřeném sudě. Jednou nějaký 
kluk křičel na majitele: „Plave 
vám tam chcíplá myš.“ A ma-
jitel na to: „Mlč, dám ti láku.“  
Nemyslím, že by dnes otevřený 
sud s lákem (i bez myší) byl tak 
zajímavý a přijatelný. Některé 
stánky přinášely zábavu v podo-
bě různých her a soutěží. Pama-
tuji se na stánek, kde si člověk 
mohl vyzkoušet, jak silný je jeho 
dech – kategorie byly dech dět-
ský, dámský, pánský, atletický a 
champion. Jenom jednomu ze 
soutěžících se podařilo dosáh-
nout kategorie championa (zlá 
pověst praví, že za cenu zaplatilo 
jeho spodní prádlo). Na náměstí 
byly známé obchody s masem (Slovák a Janov-
ský) – ještě dnes si pamatuji chuť plátku šunky, 
který jsem dostal „od cesty“, když mne maminka 
poslala koupit maso. U Brychtů prodávali mimo 
jiné někdy pomeranče a banány – a to byla velká 
vzácnost. Kostel na náměstí byl také důležitým 
bodem města a jeho hodiny poskytovaly důleži-
té informace o čase. Na začátku okupace jsme 
nesměli po osmé hodině večerní ven a můj otec 
chtěl s Gustou Chocholáčem poslouchat BBC. 

Rozhlasové zprávy byly v 8 hodin večer. Po-
prosil tedy kostelníka, aby posunul hodiny o 15 
minut zpět, a kostelník mu několikrát vyhověl.

*
Můj dědeček Adolf Brady se oženil v roce 1878 
a s manželkou Karolínou koupili dům č. 13 
v roce 1883. Dědeček byl zřejmě velmi vzděla-
ný a podnikavý člověk. Otevřel na tomto místě 
koloniální obchod a pořídil si první telefon 
v Novém Městě. Měl tudíž telefonní číslo 1, bo-
hužel jen do doby, kdy bylo rozhodnuto, že číslo 
1 musí patřit policii, od té doby jeho číslo bylo 

11. Dědeček a babička neměli žádné děti, ale 
sestra Karolíny měla sedm dětí. Sestry se do-
hodly, že se dvě děti přestěhují do Nového Měs-
ta. Jedno z těchto dětí bylo později adoptováno 

– Karel Metzl se tak stal Karlem Brady Metzlem 
a po letech mým otcem. Otec se oženil s o de-
set let mladší duchaplnou Markétou Dubskou 
(nevím, jestli je možné, že Vilém Dubský, které-
mu patřilo Nové Město v 15. století, byl jedním 
z našich předků). Můj otec byl také velmi podni-

kavý, mimo maloobchodu otevřel velkoobchod 
a otevřel v  Novém Městě první benzinovou 
pumpu. Benzin kupoval přímo v Rumunsku 
a olej dovážel z Ameriky. Vykupoval také vejce, 
máslo, lesní plodiny, krocany, brambory, atd. 
v okolí a vyvážel toto zboží do velkých měst v re-
publice a také do Rakouska. Někdy ve 20. letech 
si koupil osobní auto a chtěl se trochu „ukázat“. 
Naložil tedy babičku do auta a jeli na návštěvu 
k dobrým známým. Tam jim dali kávu, a když 
otci nabízeli další šálek, tak se upejpal. Babička 
to komentovala: „On náš Karlíček je zvyklej na 

lepší kafe, on takovou žbrondu 
nepije.“ Nemusím popisovat, 
jak se otec cítil. Otec podporoval 
hodně místních malířů – takže 
jsme měli hodně obrazů a mno-
ho našich příbuzných dostalo 
k svatbě díla místních umělců. 
Otec byl také velmi činný ve 
sportech, byl členem Soko-
la, hrál fotbal (byl i kapitánem 
mužstva), hrál v ochotnickém 
divadle, byl dobrovolným ha-
sičem (byl pro koupi Buicka, 
kterého přestavěli hasiči na stří-
kačku). Moji rodiče byli velice 
společenští, a tak k nám jezdilo 
mnoho návštěvníků – pamatuji 
se na sochaře Pelikána, pro-
fesora Trýba, generály Hasala 
a Kutlvašra. K babičce Karolíně 

jezdili rádi bratři Eislerové (brněnští stavitelé, 
kteří stavěli také vilu Tugendhat), jejich matka 
byla sestra Karolíny. Dům číslo 13 byl vždy plný 
lidí, dělo se tam mnoho věcí a byl to šťastný dům. 
Druhá světová válka toto vše ukončila. Doufám 
a vím, že nový majitel, který dům krásně opravil 
a zvelebil, tam prožije hodně šťastných roků. 
Rád do Nového Města jezdím a hlavně vnouča-
tům ukazuji místa, kde jsme strávili krásné mládí. 

Jiří „George“ Brady

„U nás na rynku“

Narodil jsem se rok před začátkem války a vyrůs-
tal jsem na „rynku“. Aut bylo málo, ale stály tam 
dvě benzinové pumpy (před Bradyho domem 
a před muzeem). Pamatuji se, jak náměstí ožíva-
lo dobytčími trhy. Na zemi pak zůstala spousta 
kvalitního hnojiva, které se nabíralo lopatou a na 
korbě vozilo domů. V domech č. 10 a 9 (u Grego-
rů a Svítilů) ještě hospodařili, a  tak vysoko nalo-
žené žebřiňáky s úrodou projížděly vraty do dvo-
ra. V patře domu č. 10 měl firmu výborný stavitel 
pan František Šmída (manžel Gregorovy dcery). 

Bydleli jsme ve dvoře č. 11. V rodném domě so-
chaře Makovského to krásně vonělo, protože na 
místě dnešní cukrárny byl obchod velmi známé-
ho řezníka a uzenáře pana Jindřicha Janovské-
ho. Výrobnu si zřídil v bočním pravém traktu 
dvora, takže jsme v bytě nad ní slyšeli chladicí 
kompresory. Vybavení této dílny bylo na vynika-
jící úrovni. Nad obchodem pana Janovského měl 
krejčovskou dílnu pozdější předseda národního 
výboru Josef Konvalinka. V přízemí domu byl 
ještě obchod mého tatínka s náhradními díly 

pro auta, motorky a kola (dnes prodej kuchyní). 
Sousedil s četnickou stanicí umístěnou v přízemí 
budovy okresního úřadu č. 12.  Je zajímavé, že na 
této straně náměstí bylo další řeznictví a dodnes 
zůstalo na stejném místě. Dům č. 8 prodal řez-
níkovi Slovákovi v polovině 30. let můj dědeček 
Augustin Chocholáč, obchodník s koloniálním, 
smíšeným a galanterním zbožím. S živností začí-
nal koncem 19. století v pronajatém krámu v č. 6 
a na začátku 20. století si koupil dům č. 8. Podle 
inzerátů prodával zboží pro hospodyně, obuvní-
ky, rybáře, ale mimo jiné i různé nářadí, barvy, 
uhlí, jízdní kola, kostelní svíce, náhrobní věnce 
a vydával také pohlednice. Vypracoval se na vel-
koobchodníka a pro dopravu zboží si pořídil první 
nákladní auto ve městě (zn. Ford). Přidáním lavic 
a zastřešením plachtou s okénky vznikl svérázný 
předchůdce autobusu pro pravidelnou dopravu 
cestujících do Prahy, kam jezdil pro zboží. Poz-
dější osobní auta měl na starosti už můj tatínek. 
Jako dítě jsem rád pozoroval otevřenými vra-
ty provoz automatické linky k plnění limonád 
a sifonů v č. 4. Zůstala tu po panu Mořici Sku-
teckém, který dříve vyráběl také lihoviny a kte-
rého s celou rodinou zabili Němci. O život přišli 
i další sousedé z této strany náměstí, rodina 
obchodníka Bradyho kromě syna Jirky a velitel 
četníků pan Hynek Hájek úřadující v sousedním 
domě. Tu hroznou dobu mi dodnes připomíná 
nouzově zasklená okenní tabule – památka na 
nevybuchlou bombu, která koncem války prole-
těla celým dědečkovým domem na Štursově ulici.  

Aleš Chocholáč
Foto: Za volantem zápasník Gustav Frištenský, za vozem hostinský 

Švejda a vpravo Karel Brady (1934).
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NOVOMĚSTSKO NOVOMĚSTSKO
Jaro je tu!
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Jarní výstava králíků a holubů s ukázkou drůbeže a ptactva

Novoměstské farmářské trhy jsou opět tady
Mlejnek se opět roztočí na dvorku Horáckého muzea 

Snad každé dítě touží mít doma nějaké zvířát-
ko. Ale zvíře, i to nejméně náročné, vyžaduje 
každodenní péči. A tu dítě samo nezvládne. 
K čemu je tedy dobré si v dnešní uspěchané 
době brát na sebe další starost, když zajíma-
vých zvířat je plná televize a internet? Pěsto-
vat lásku ke zvířatům, vést děti k zodpověd-
nosti, to si přeje každý, ale většina rodičů by 
chtěla, aby se tato láska omezovala na ob-
rázkové knížky, televizi, videa. Je to pohodl-
nější. Tvor z obrazovky necítí strach ani bo-
lest, neškrábne, nekousne, neprojeví radost 
z kontaktu a neudělá loužičku. Ale skutečný 
vztah k živým tvorům nevytvoříme ani tou 

sebedokonalejší technikou. Osobní zkušenost 
nemůže nic nahradit. Každodenní soužití se 

zvířátkem rozvíjí svědomitost, ohleduplnost, 
odpovědnost a pomáhá dlouhodobě utvářet 
charakter dítěte. Kdo se od malička naučil 
jednat s živým tvorem laskavě, ten není ani 
v dospělém věku tyran. Děti, které mají to 
štěstí se starat o nějaké zvířátko, získají do-
cela jiné představy o životě. Nebudou se bát 
myší, žab ani hadů, a když jednou dorostou, 
nebudou říkat svým dětem: „Zahoď to! Dupni 
na to! Zab to!“ Výstava, která se uskuteční 
v chovatelském areálu za nádražím ČD v  ter-
mínu 4. - 5. května 2013, je otevřená v sobo-
tu od 8:00 do 17:00 hodin a v neděli od 8:00 
do 15:00 hodin. Otakar Německý, ZO ČSCH

S  příchodem jara se do našeho města vrací 
oblíbené farmářské trhy. Letos zahájí svůj již 
třetí ročník. Nové Město veřejnosti opět nabíd-
ne otevřené trhy pod širým nebem s možností 
pravidelného nákupu čerstvých a kvalitních 
potravin i lokálních produktů zdejších malo-

výrobců.  Potkávat se s nimi budeme tradičně 
každou lichou sobotu po čtrnácti dnech od 
8:00 do 12:00 hodin v  parku před Horác-
kou galerií. I letos se můžete těšit na masné 
a mléčné výrobky, domácí vejce, sezónní ovoce 
a zeleninu, čerstvé a uzené ryby, pečivo, bez-
lepkové potraviny, koření, medové produk-
ty, sazenice a mnohé další. Můžete ochutnat 
i vítězné výrobky Regionální potraviny 2013 
a zároveň si i některé na místě zakoupit. I letos 
na Vás čeká dvanáct doprovodných progra-
mů, které proběhnou od 9:00 do 12:00 hodin, 
a zpestří tak každý jednotlivý trh. V rámci nich 
se představí různé hudební kapely a zruční 
řemeslníci či výtvarníci, kteří Vás rádi něče-
mu přiučí. Workshopy se budou konat před 
budovou Horáckého muzea a za nepříznivého 
počasí v jeho vestibulu. A co na Vás čeká v tom-

to měsíci? Začneme pěkně zvesela. Na zaha-
jovacím farmářském trhu 11. května se mů-
žete těšit na dechovku Slavkověnku a v rámci 
workshopu si můžete přijít vyrobit drátovaný 
zápich s Věrou Studenou. Druhý trh, který se 
uskuteční 25. května, zpestří dechový soubor 
Z-UŠáci. V  muzeu se pak můžete zapojit do 
výtvarné techniky quilling s Martou Petrovou. 
Termíny farmářských trhů, jejich doprovodný 
program a mnohem více najdete na stránkách 
muzea v záložce „farmářské trhy“. Nenechte si 
ujít první zahajovací trh, který vypukne v  so-
botu 11. května v  8:00 hodin. Přijďte s  námi 
odstartovat již 3. ročník novoměstských far-
mářských trhů. Máte co nabídnout a chce 
se s  námi na trzích podílet? Obraťte se na 
následující kontakt: Petra Tomášková, petra.
tomaskova @ nmnm.cz, tel. 566 598 762. -HM-

Za přírodou do kavárny III.: Přírodní zahrady
Máte zahrádku a chtěli byste na ní zkusit 
hospodařit trochu jinak? Rádi byste kromě 
zeleniny a ovoce na své zahradě viděli i různé 
živáčky jako motýly, ještěrky, ptáky? Slyšeli 
jste už někdy slovo permakultura a nevíte, co 
to je? Tak přijďte na třetí promítání z cyklu Za 
přírodou do kavárny, který pořádají Spolek 
LIPA o.s. a kavárna Caffé STONE. Květno-

vým tématem budou přírodní zahrady. Dozvíte 
se, v  čem se přírodní zahrada liší od běžných 
zahrad, jaké výhody mají přírodní zahrady 
a jaká pravidla by člověk měl na přírodní za-
hradě dodržovat. Nebude chybět ukázka ty-
pických prvků přírodních zahrad, mezi které 
patří například bylinková spirála a živý plot 
z  jedlých keřů. O přírodních zahradách bude 

povídat Ing. Jana Kotoučková z  Ekoinfocent-
ra v Jihlavě, která se navrhováním přírodních 
zahrad dlouhodobě zabývá. Přednáška se 
uskuteční ve čtvrtek 16. května od 18:30 ho-
din v kavárně Caffé STONE na Radnické ulici. 
Vstupné je dobrovolné. Informace také na in-
ternetové adrese www.facebook.com/kavarna.
cajovna.nmnm nebo přímo v  kavárně.  -čep-

Pozdrav jara ze Studnic. Hříbě Selena
I když letošní zima byla vytrvalá, první poslové 
jara svým příchodem zvěstovali, že jarní měsí-
ce jsou přece jenom tady. Nejinak je tomu i v 
nejvýše položené obci Vysočiny, ve Studnicích, 
kde právě na první jarní den letošního roku se 
klisně plemene hafling narodilo hříbě. Dostalo 
jméno Selena. Pětileté klisně se narodilo jako 
druhé v pořadí. „Tuto klisnu jsem si přivezl na 
podzim v roce 2011 z Dolního Rakouska, byla 

již březí,“ říká chovatel Karel Novotný. Plemeno 
hafling pochází z Tyrolských Alp, kde koncem 
devatenáctého století vzniklo křížením malé 
horské klisny a arabského hřebce. Do naší re-
publiky se hafling dostal na počátku devade-
sátých let minulého století. „Plemeno je velmi 
odolné a použitelné jak pod sedlem, tak i v tahu. 
Původně se používalo v horských podmínkách 
hlavně jako užitkový typ jak pro práci na polích, 

tak i v lese,“ popisuje Novotný. V současnosti je 
hafling využíván hlavně při rekreačním ježdě-
ní. Jednou za tři roky je pořádáno mistrovství 
Evropy v mnoha disciplínách, ve kterých koně 
ukazují svoji sílu. Pro svoji kohoutkovou výš-
ku do 150 cm je hafling oblíbený hlavně u dětí. 
S chovem tohoto plemene se Karel Novotný 
zabývá od roku 2008, kdy si přivedl dvě březí 
klisny. Letošní hříbě je již desáté v pořadí. -mah-

Nejmenší návštěvníci se konečně dočkali. V první 
květnový pátek se dočká nejatraktivnější expo-
nát Horáckého muzea svojí každoroční premiéry. 
V pátek 3. května v 15:00 hodin se letos poprvé ozve 
za zdmi muzea klapání tzv. mlejnku z Víru. Ten letos 
zahájí neuvěřitelnou devatenáctou sezónu. Tradiční 

„Otevírání mlejnku“ zpestří pásmo dětského folklor-
ního souboru Kamínek, který k nám zavítá ze Žďáru 
nad Sázavou. Pohyblivý figurální soubor, jehož ori-
ginál vytvořil Vincenc Navrátil, se skládá z 25 sek-
cí a 58 figurek. Ty oživují lopatky mlýnského kola, 
které pohání voda ve žlabu. Najdeme zde kováře, 

který neúnavně tluče do kovadlinky, tetku stlou-
kající máslo, pravou vesnickou zabijačku a nejob-
líbenější úsměvnou scénu s dřevěnou kadibudkou. 
Mechanické dřevěné soustrojí s malovanými posta-
vičkami se bude před zraky návštěvníků pravidelně 
spouštět každou půlhodinu až do konce září. -HM-

DDM připravuje
Dne 4. května pořádá Dům dětí a mládeže Nové 
Město na Moravě ve spolupráci s  taneční sku-
pinou M-style Třebíč v  kulturním domě 1. roč-
ník taneční soutěže s názvem IFINITY DANCE. 
Soutěže se mohou zúčastnit všechny školní 
kroužky, amatérské taneční skupiny, taneční 
soubory, týmy, studia, kluby, domy dětí a mláde-
že atd. Těšíme se na všechny příznivce aktivního 
pohybu. Tři nejlepší formace v každé disciplíně 
a věkové kategorii získají pohár a odměnu. Při-
hlásit se můžete a více informací získáte na: www.
ddm.nmnm.cz. Také v neděli 12. května připra-
vujeme v  15:00 hod v kulturním domě AKA-
DEMII - přehlídku zájmových kroužků. Zveme 
rodiče, kamarády a všechny příznivce novo-
městského domu dětí, aby se přišli podívat na to, 
co se děti v našich zájmových činnostech nau-
čily. Nebude chybět výstava výtvarných kroužků 
a modelářství. Novinkou je prezentace kroužku 
agility. Velmi děkujeme za podporu našich aktivit 
Všeobecné zdravotní pojišťovně se sídlem v No-
vém Městě a jmenovitě paní Aleně Hájkové. -sob-

Pohádková noc. Děti snily o povolání
Již po třetí se v Městské knihovně sešlo dvacet 
pět dětí, které chtěly kouzelnou Noc s Anderse-
nem strávit mezi knížkami. Letošní ročník byl 
věnován řemeslům. Řemeslníky děti přivítaly pí-
sničkou „Dělání, dělání“. V knihovně se setkaly 
s kovářem Matějem, mlynářem Jindřichem, per-
níkářkou Hanič-
kou, fotografem 
Všudybylem a 
navštívily Cuk-
rárnu Slunce. U 
každého na ně 
čekala zkouška 
zručnosti a vě-
domostí. O své 
šikovnosti nás 
děti přesvědčily 
hned na začátku 
Noci s Ander-
senem, když si 
vyrobily vizitky 
a lucerničky, kte-
rými si posvítily na noční procházku s návštěvou 
Horáckého muzea. Zde nás přivítala paní Sylva 
Tesařová, která dětem přiblížila historii muzea 
a provedla je nočním muzeem. Po prohlídce do-
volila paní Tesařová usednout dětem do lavic tří-
dy z první republiky mezi žáky poškoláky. Z noční 
procházky jsme se vrátili před 22. hodinou zpět 
do knihovny. Pro děti byla připravena hororová 
stezka, kterou jako každý rok mají v rukou stra-

šidýlka, obludky, čerti a čarodějnice, které opou-
štějí své listy v knihách, aby děti trošku postrašili. 
Všichni nocležníci statečně hororovou stezkou 
prošli. Za odměnu a hrdinství byla pro ně připra-
vena videodiskotéka. Když už všichni malí noclež-
níci byli ve svých spacáčcích, přišel pan Andersen, 

aby přečetl 
pohádku na 
dobrou noc. 
Ráno v 7.00 
hodin děti 
p r o b u d i l a 
r o z c v i č k a 
a snídaně 
s vůní mali-
nového čaje 
a upečených 
buchet od 
m a m i n e k 
a knihov-
nic. Letošní 
Noc s An-

dersenem byla věnována řemeslům, a tak jsme 
se ptali dětí, co by chtěly dělat ony, až budou 
velké. Některé ještě nevěděly, čím budou, až 
vyrostou, ale ostatní mají tak trochu jasno 

- lékař, zvěrolékař, inženýr elektro, režisér, he-
rečka, kadeřnice, učitelka, fotbalista, módní 
návrhářka, malíř, květinářka, bytová desig-
nérka… My jim přejeme, ať se jejich sny splní, 
a těšíme se na další Noc s Andersenem. -MK-

Maškarní bál v Pohledci opět nezklamal. Bavili se všichni  
V neděli 24. března nastalo velké hemžení ko-
lem pohledeckého kulturního domu. Mateř-
ská škola tu pořádala tradiční dětský karneval. 
Sedm desítek dětí v roztodivných kostýmech 
se předvádělo v zahajovacím průvodu při 
hudbě oblíbeného diskžokeje za světelných 
barevných efektů. Sál byl krásně vyzdobený 
a obecenstvo u svátečně prostřených sto-
lů nešetřilo potleskem za podívanou. Stoly 

byly obsazeny do posledního místa. V maš-
karních kostýmech byli i pořadatelé a rodiče. 
Kamerami i blesky fotoaparátů se přítomní 
snažili zachytit nezapomenutelné okamžiky. 
Diskžokej s žertem rozmlouval s dětmi, při-
čemž se ho nebáli ani dvouletí špunti. Paní 
učitelka Dája Krejčí zahájila program, po-
děkovala sponzorům za finanční podporu 
i dary do tomboly a popřála všem příjemnou 

zábavu. Dík patřil i ochotným maminkám 
a babičkám, které napekly pečivo. Obětavé 
učitelky připravily soutěže pro děti i dospělé. 
Pro nejmenší děti pořadatelé vybavili dětský 
koutek hračkami. Zlatým hřebem odpoled-
ne bylo vystoupení cvičenek aerobiku z No-
vého Města. V pořadí již čtyřicátý karneval 
se i letos vydařil. Za krásné zážitky jménem 
nadšených diváků děkuje Draha Pustinová.

Petmen 2013
cyklistický a pěší závod 

pro celou rodinu
start 8. 5. v 10:00

hráz Zuberského rybníka
na kole, pěšky nebo s kočárkem
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují 

kvalitu a vysokou užitkovost

Petrovice - prodej 15. 5. 2013
 
* kuřice černé, červené, bílé (nesou bílá vejce) stáří: 12-18 týdnů, 
    cena: 120-180 Kč
 * chovní kohoutci 12-18 týdnů, cena: 120-180 Kč 
 * slepice ve snášce, cena 100 Kč 

Dále přijímáme objednávky na kačenky, krůty, housata, 
perličky a kalimera!

Info a objednávky: Gallus Extra s.r.o., Laštovičková Marie 
Petrovice 44, 592 31 N. Město na Mor., mobil: 736 408 840, 734 384 286

Hledáme dalších 56 lidí, 
kteří chtějí

snížit váhu o 5-30 kg
Poradenství zdarma. Trvalé výsledky.

Nezávazné informace získáte 
na tel. čísle: 777 177 672
www.vybornytip.na-hubnuti.cz

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358, Nové Město na Moravě 592 31 

----------------------------------------------------------------
-

       •   výstavba rodinných domů
      •   rekonstrukce staveb
      •   půdní vestavby
      •   nákladní doprava
-----------------------------------------------------------------------------
-

Kontakt:  www.staredo.cz, kutra@staredo.cz          
                 724 143 323, 566 522 954

středa 15. 5. 2013
10:00 - 12:00
kulturní dům, 

přísálí

PRODEJ 
SECONDHANDO-

VÉHO ZBOŽÍ

Kojenecké 30 Kč/ks
Dětské 30 Kč/ks
Dámské 50 Kč/ks

Střední odborná škola Nové Město na Moravě
Bělisko 295

AKREDITOVANÉ STŘEDISKO ECDL 
(European Computer Driving Licence)

NOVĚ NABÍZÍME: 
 testování informační gramotnosti s mezinárodní platností

 kurzy výpočetní techniky pro začátečníky i pokročilé

 pro jednotlivce, skupiny, firmy

 proškolení a příprava k testování

 testování samotné s výstupem:

1. Osvědčení – zkouška z 1 modulu 

2. Certifikát START – 4 moduly

3. Certifikát CORE – 7 modulů (kompletní testování MS OFFICE)

Testujeme: moduly M1 - Základní pojmy, M2 – Správa dat, průzkumník; M3 – Wordprocessing,

M4 – Excel, M5 – Access, M6 – Powerpoint, M7 – Internet a elektronická pošta.

Pro naše žáky, žáky a studenty jiných škol a pracovníky školství nabízíme zvýhodněné platební podmínky. 
Cenové podmínky a více informací najdete na stránkách naší školy www.sos-nmor.cz,

nebo přímo kontaktujte: Ing. Jitka Zelená, 734 439 317, zelena.nmnm@seznam.cz (manažer projektu).

Disponujeme kvalifikovaným týmem školitelů a testerů/vlastních zkušebních komisařů.

STŘECHAŘSKÁ FIRMA
PAVEL HORÁK

NOVÉ MĚSTO NA MOR.
hledá 

svědomitého pracovníka,
pro řemeslné práce na střechách. 
Praxe je vítána, ale není podmínkou. 
Schopného zájemce si zaškolíme.

Volejte: 606 823 109

Prostorný rodinný vùz Hyundai ix20

Když už v dnešní nejisté dobì plánujete koupit nový vùz,

tak jedinì ten, který vám za vaše peníze nabídne špièkovou

kvalitu, bohatou výbavu, skvìlý design a maximální bezpeèí.

Toto vše splòuje jedinì Hyundai.

Již od 259.990,-Kè

UŽ neodoláte.
Nejprodávanìjší model ve své tøídì v Èeské republice
Kombinovaná spotøeba: Hyundai ix20 4,3-6,5 l/100 km, emise Co2 114-154g/km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Jarn  zvý odnìní

í
h-6 .0 0,- Kè

0 0

AUTOCENTR HUDEC s.r.o.
AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

Adresa:

Masarykova 1494

Nové Mìsto na Moravì

59 231

Kontaktní informace:

Telefon prodej: 566 618 049

E-mail: prodej@autocentr-hyundai.cz

www: www.autocentr-hyundai.cz

spot-on od 49 Kè
obojky od 89 Kè

www.zookramek.cz

Obchodní dùm Halina, Vratislavovo námìstí, 1. patro

Nové Mìsto na Moravì
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Stránka 1

1.5. 16:30 sport SFK Vrchovina - MFK Vyškov (muži A) fotbalový stadion
3.5.   8:00 jarmark Jarní (komerční) trh Vratislavovo náměstí
3.5. 15:00 ostatní Horácké muzeum
3.5. 17:00 koncert Koncert velkého dechového souboru „Z-UŠÁCI“ kulturní dům

do 4.5. výstava My a vesmír: výtvarné práce žáků 8. a 9. tříd městská knihovna
4. - 5.5. výstava chovatelský areál

4.5. 10:00 tanec kulturní dům
4.5. 20:00 kino kino
8.5. 17:00 pro děti kino
9.5. 19:00 divadlo

11.5.   8:00 jarmark Farmářský trh Vratislavovo náměstí
11.5.   9:00 jarmark kulturní dům
12.5. 15:00 ostatní Akademie – přehlídka zájmových kroužků DDM Nové Město kulturní dům
12.5. 16:30 sport SFK Vrchovina - SK Líšeň (muži A) fotbalový stadion
13.5. 13:15 sport atletický stadion
16.5. 17:00 koncert Koncert ZUŠ Jana Štursy kulturní dům
18.5. 10:00 sport Celookresní kolo pro mladé hasiče Vysočina aréna
18.5. 20:00 kino Sněhurka: jiný příběh, Španělsko 2012, drama, 104 min. kino
21.5. 19:00 koncert Vladimír Merta + Ondřej Fencl Penzion U Pasáčka
22.5. 19:00 tanec Tančírna aneb volné večery s tancem kulturní dům
24.5.   9:00 sport Světový pohár v MTB 2013 Vysočina aréna
24.5. 18:00 ostatní Noc kostelů, muzeí a galerií
25.5.   8:00 jarmark Farmářský trh Vratislavovo náměstí
25.5.   8:15 sport Světový pohár v MTB 2013 Vysočina aréna
25.5.   9:00 jarmark Bleší trh kulturní dům

do 26.5. výstava Johana Mierva a Milan Růžek: Hledejte a naleznete Horácké muzeum
do 26.5. výstava Jindřich Štreit, Jan Svoboda – Zrcadlení / Pod malbou Horácká galerie

26.5.   8:00 sport Soutěž mužů a žen v požárním sportu atletický stadion
26.5. 11:30 sport Světový pohár v MTB 2013 Vysočina aréna
26.5. 15:00 pro děti Obušku, z pytle ven kulturní dům
26.5. 16:30 sport SFK Vrchovina - Slavoj TKZ Polná (muži A) fotbalový stadion
29.5. 17:00 pro děti Hádanky za bonbon, ČR, animované pásmo, 68 min. kino
30.5. 16:00 vernisáž Horácké muzeum

9.5. 17:00 vernisáž Jindřich Hegr – výběr z díla Horácká galerie
30.5. 19:00 koncert Recitál Lucie Bílé, klavírní doprovod Petr Malásek kulturní dům
31.5.   9:00 pro děti soutěž Po stopách zmizelého vodníka Horácké muzeum
31.5. 10:00 pro děti Den dětí různé instituce
31.5. 13:00 výstava před I. ZŠ

Otevírání mlejnku

Jarní výstava králíků a holubů...       (so 8 – 17h, ne 8 – 15h)
Infinity dance 2013 – celostátní taneční soutěž
Lore, Německo / Austrálie / GB 2012, thriller, 108 min.
Šmoulové, USA 2011, anim. komedie, dabing, 99 min.
„One kurde šou cypa z Ostravy“ kulturní dům

Fler trh aneb trh tvořivých ručiček

Školní liga - běh na 60 m - pro žáky 1. a 2. stupně

evang. kostel, HG, HM

Výtvarka 2013

Novoměstská Voříškiáda 2013  (přihlášky na www.atevet.cz)

Lucie Bílá
hudební doprovod: 

Petr Malásek
30.5.2013 
19:00 / KD


